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TASKS OF FINANCIAL LAW SCIENCE IN TERMS 
OF THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS 
IN UKRAINE 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Наразі потребують подальшого дослідження ланки фінансової системи України, що ство-
рюють інститути та підгалузі фінансового права, враховуючи їх призначення в системі матеріального виробництва, а 
саме формування публічних фінансових ресурсів, розподіл та використання на рівні держави та регіонів. В межах їх 
аналізу набувають нового значення ринкові умови господарювання, що склалися, зокрема, оновлення правових за-
сад регулювання фінансово-правових інститутів і уточнення їх сутності. Чинна концепція фінансово-правових відно-
син потребує сучасних підходів до правових форм фінансової діяльності держави та відносин, що формуються у 
процесі цієї діяльності. Тому на підставі прикладів, що характеризують суттєві зміни господарювання і стосуються 
фінансового законодавства та всіх ланок фінансової системи країни, нагальною є потреба оновлення складових нау-
ки фінансового права. Використані методи – логіко-семантичний при дослідженні поняття та складових елементів 
фінансової системи країни та фінансово-правової науки. Структурно-логічний – при аналізі особливостей правового 
регулювання фінансових відносин. Діалектичний при розгляді сучасних аспектів фінансової діяльності держави, їх 
впливу на побудову фінансово-правових категорій, інститутів та підгалузей та встановленні критерію їх систематиза-
ції. З використанням формально-юридичного методу наукового пізнання визначені завдання розвитку фінансово-
правової науки. Метою роботи є визначення на підставі аналізу сучасних реалій у фінансових відносинах актуаль-
ного критерію систематизації складових науки фінансового права та оновлення завдань її подальшого розвитку. Ре-
зультат. Пропонується в якості системо-утворюючої категорії складових структури фінансово-правової науки визна-
чити сучасний правовий інститут, а саме – фінансову діяльність держави, складові якого потребують оновлення на 
всіх рівнях державного регулювання господарських відносин. Доведено, що враховуючи важливість правового за-
безпечення руху публічних фінансових ресурсів, систему науки фінансового права можливо упорядкувати з ланок, 
що складають загальну та особливу частину фінансового права і формуються відповідно з загальних положень фі-
нансово-правової теорії та з категорій, інститутів та підгалузей, які систематизовані за напрямами фінансової діяль-
ності держави. Висновки. Сформульовані основні завдання, які потрібно вирішити для побудови сучасної системи 
науки фінансового права та забезпечення якісного фінансово-правового регулювання господарських відносин: удо-
сконалення фінансового законодавства, визначення сутності існуючих елементів фінансової системи держави, які не 
урегульовані фінансово-правовими нормами, введення в науковий обіг нових правових категорій та інститутів, усу-
нення пробілів у чинному фінансовому законодавстві та у наукових публікаціях. 

Ключові слова: фінансова система; фінансово-правова наука, інститути фінансового права 
*** 

© Гетманець О.П., 2020 
Open access under CC BY license 
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Problem statement. The author has researched the links of the financial system of Ukraine, which create institutions and 
sub-branches of financial law, taking into account their purpose within the system of material production, namely the for-
mation of public financial resources, distribution and use at the level of the state and regions. The market conditions of 
economy management have been analyzed, which is the basis for proving the need of updating the legal principles of finan-
cial and legal institutions’ regulation and clarifying their essence. It has been found out that the concept of financial and legal 
relations requires modern approaches to the legal forms of the state’s financial activity and relations that are formed in the 
process of these activities. Based on the examples that characterize significant changes in the economy management and 
affect the financial legislation and all parts of the financial system of the country, the author has proved the need to update 
the components of the science of financial law. The used methods are logical and semantic while studying the concept and 
components of the financial system of the country and financial and legal science. Structural and logical – was used in the 
analysis of specific features of legal regulation of financial relations. Dialectical was used in considering modern aspects of 
financial activity of the country, their influence on the construction of financial and legal categories, institutions and sub-
branches and establishing the criterion for their systematization. The tasks of the development of financial and legal science 
were determined while using the formal and legal method of scientific cognition. The purpose of this paper is to determine 
the actual criterion for systematizing the components of the science of financial law and updating the tasks of its further de-
velopment on the basis of the analysis of current realities within financial relations. Results. The author has offered to define 
a modern legal institute as the system-forming category of the components of the structure of financial and legal science, 
namely – financial activity of the state, the components of which need updating at all levels of state regulation of economic 
relations. It has been proved that considering the importance of legal provision for the circulation of public financial re-
sources, the system of the science of financial law can be ordered from the links that make up the general and special parts 
of the financial law and are formed in accordance with the general provisions of the financial law theory and from the catego-
ries, institutions and sub-branches, which are organized according to the directions of the state’s financial activity. Conclu-
sions. The author has formulated the main tasks to be solved for the construction of the modern system of the science of fi-
nancial law and for the provision of high-quality financial and legal regulation of economic relations: improvement of financial 
legislation, determination of the essence of existing elements of the financial system of the state, which are not regulated by 
financial and legal norms, introduction of new legal categories and institutions into scientific circulation, elimination of gaps in 
the current financial legislation and in scientific publications. 

Key words: financial system; financial and legal science, institutions of financial law 
 

Постановка проблеми 

В сучасному реформуванні фінансової сис-
теми України, перебудови бюджетної системи 
та намагань уряду створити податкові умови, які 
сприяють розвитку економіки, виникає потреба 
оновлення фінансово-правових відносин. Наука 
фінансового права вивчає фінансово-правові 
категорії, розвиває їх та сприяє удосконаленню 
фінансово-правових норм, спрямовує розвиток 
фінансового законодавства на удосконалення 
правового регулювання фінансової діяльності 
держави, органів місцевого самоврядування та 
всіх публічних утворень. Цілком слушним є ви-
сновок Л.К. Воронової: "uякщо фінансове пра-
во як галузь права матеріалізується у фінансо-
во-правових принципах, нормах, методах, то 
наука фінансового права матеріалізується в 
монографіях, статтях, навчальних посібниках, 
підручниках з фінансового права" [1, с.58].  

В останніх публікаціях відмічається, що пе-
ред наукою фінансового права постали нові за-
вдання, пов'язані з появою нових видів суспіль-
них відносин, які регулюються фінансовим 
правом та пошуком критерію систематизації 
взаємопов'язаних за предметною ознакою пра-

вових інститутів [2, с.16; 3, с.117]. Визначається 
потреба удосконалення предмета науки фінан-
сового права і наголошується на розвитку голо-
вних функцій, а саме: аналітичної, критичної, 
конструктивної та прогностичної [4, с.46]. О. Ем-
ре Ергунгор (O. Emre Ergungor, 2008) вказує на 
нелінійну (умовну) залежність між вдало побу-
дованою структурою фінансової системи та 
економічним зростанням в країні [5, с.292]. От-
же, нам вбачається важливим орієнтуватися на 
розвиток інтегральної (системо-утворюючої) та 
організаційно-практичної функції фінансово-
правової науки, удосконалення фінансового за-
конодавства, визначення не урегульованих фі-
нансово-правовими нормами існуючих явищ, 
введення нових правових категорій та інститу-
тів, усунення прогалин у чинному законодавстві 
та у наукових публікаціях.  

Наприклад, традиційним при вивчені фінан-
сового права є розгляд фінансової системи, яка 
складається з різних грошових фондів, що є 
предметом правового регулювання. Так, М.Г. Во-
лощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул пропонують 
у складі фінансової системи визначити бюджет-
ну систему, державні позабюджетні фонди,  
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фінанси суб'єктів господарювання, фінанси 
обов'язкового державного страхування, кредит 
(державний, місцевий та банківський) [6, с.7]. 
Але, при всій різноманітності підходів до визна-
чення складу фінансової системи країни і дис-
кусійної суті цього питання, дивує відсутність 
таких ланок, як місцеві фінанси та інші децент-
ралізовані фінансові ресурси. Враховуючи бур-
хливий розвиток фінансів об'єднаних територіа-
льних громад в сучасній Україні, особливого 
значення набуває формування, розподіл і вико-
ристання публічних фінансових ресурсів на рівні 
регіонів. Також, сучасні дослідження складу фі-
нансової системи країни характеризують науко-
ві новели, які враховують евроінтеграційні та 
глобалізаційні процеси, появи таких реалій, як 
партиципаторний бюджет (бюджет громадських 
ініціатив), фінанси суб'єктів господарювання, 
бюджетні позички, квазіфіскальні операції, елек-
тронне страхування, глобальні фінансові сис-
теми, електронні гроші, блок-чайні тощо. Доці-
льно визначити, що впровадження електронних 
грошей та пов'язаних із ними операцій окреслює 
нові умови правового регулювання фінансових 
відносин, фінансового контролю та відповідаль-
ності за порушення фінансового законодавства. 
Борко А. (Borko A., 2019) із співавторами звер-
тають увагу на фінансові втрати держави та су-
б'єктів господарювання в наслідок кіберзлочин-
ності та визначають правові засади боротьби з 
цим явищем, зокрема, зі злочинами у фінансо-
вій системі [7, с.3]. 

Так, П. Франкевич надає сучасне визначення 
поняття "фінансова система України" як сукуп-
ність суспільних відносин, що виникають із при-
воду управління та розподілу фондів коштів в 
середині країни, які утворюють окремі фінансові 
інститути та ланки фінансової системи, а також 
пов'язаних із ними суспільних відносин, джере-
лом виникнення яких є діяльність управлінсько-
го апарату – державних органів, що безпосере-
дньо керують фінансовою системою держави [8, 
с.12]. При дискусійності наданого визначення, 
взаємозв'язок фінансової системи та системи 
фінансового права обумовлюють евристичну, 
нормативно-регулюючу та прикладну функції 
науки фінансового права та вимагають побудо-
ви її сучасної системи. Вчені одностайні з того, 
що в основі системи науки галузі права покла-
дається система самої галузі. 

В свою чергу, М.І. Соф'їн наголошує, що сис-
тема фінансового законодавства повинна врахо-
вувати сучасні реалії, зокрема, питання реаліза-
ції фіскальної політики в умовах євроінтеграції, 

як важливої гарантії здійснення такої діяльності 
та створення правового поля для розвитку кон-
кретних правовідносин [9, с.7]. Зокрема,  
Л.В. Трофимова пропонує розглядати фінансо-
ву політику як підсистему науки фінансового 
права [10, с.147].  

Отже, догматичні знання про існуючи еконо-
мічні відносини складають фундамент вивчення 
фінансово-правових норм і категорій, а система 
науки фінансового права повинна віддзеркалю-
вати сучасні реалії руху публічних фінансових 
ресурсів. Так, Л.К. Воронова зазначала, що до 
основних особливостей науки фінансового пра-
ва належить цілісна система елементів, ви-
вчення яких сприяє виявленню взаємозв'язків 
між ланками цієї системи та аналіз їх структури 
[11, с.526]. Постає питання про складові сучас-
ної системи фінансово-правової науки, їх ціліс-
ність та практичне призначення. 

Таким чином, сьогодні наука фінансового 
права упорядковує фінансову систему країни, 
інтегрує фінансове законодавство, а система 
науки фінансового права націлена відображати, 
але не дзеркально, систему фінансово-правової 
галузі та враховувати особливості розвитку фі-
нансової системи країни, що потребує її сучас-
ної систематизації, а також виконання нових 
завдань, які постають перед наукою фінансово-
го права. 

Звідси, метою статті є визначення на підставі 
аналізу сучасних реалії у фінансових відносинах 
актуального критерію систематизації складових 
науки фінансового права. Її новизна полягає в 
формуванні завдань розвитку нових фінансово-
правових інститутів та категорій, які відобража-
ють сучасний стан фінансово-правових відно-
син. Завданням статті є визначення складових 
науки фінансового права як в межах традицій-
них поглядів, так і в умовах розвитку сучасних 
господарських відносин. 

Складові науки фінансового права:  
традиційні погляди 

Розвиток науки фінансового права пов'яза-
ний з розвитком суспільних відносин, що вини-
кають у процесі формування, розподілу, вико-
ристання публічних фондів як на рівні держави, 
так і регіонів, та їх контролю для виконання 
державою власних функцій та завдань. У фі-
нансовій діяльності держави та органів місцево-
го самоврядування постійно виникають нові фі-
нансові відносини, які пов'язані з розвитком 
сучасного матеріального виробництва, ринкових 
умов господарювання та міжнародних зв'язків. 
Цілком слушним є висновок С.І. Іловайського, 
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що наука фінансового права "відповідає на пи-
тання, яким є фінансове господарство держави 
в дійсності" [12, с.2]. З цих позицій наука фінан-
сового права вивчає та систематизує знання 
про дану галузь права та відображає зміни у 
суспільних відносинах, що складають об'єкт пі-
знання. Як і будь-яка інша наука, фінансово-
правова, охоплює об'єкт вивчення та накопи-
чення знань, спираючись на напрацювання, 
практичний досвід і прогнозування напрямів ро-
звитку. Існує думка у дослідників, що система 
науки фінансового права ширше та змістовніше, 
ніж система фінансового права, як галузі права, 
оскільки складається не тільки з підгалузей і 
правових інститутів, але й зі знань про понятій-
ний апарат [13, с.73]. Слід також добавити – й із 
доктрин, концептуально нових теорій, категорій, 
які відображають сучасні зміни в суспільних від-
носинах. Для систематизації наукових знань 
доцільно використовувати систему галузі права, 
яка об'єктивно характеризує сучасний стан фі-
нансових відносин, використовуючи поняття, 
наукові категорії та інститути, які вже склалися у 
фінансовій діяльності. Проте, зміни суспільного 
розвитку впливають і на систему побудови фі-
нансово-правової галузі, і на зміст понятійного 
апарату, що використовується.  

У визначенні системи фінансового права, як 
галузі права традиційним є підхід, згідно якого 
"фінансова система держави як предмет дослі-
дження науки фінансового права складається з 
таких основних інститутів: бюджетна система; 
кредитна система; система обов'язкового дер-
жавного страхування; податкова система; бан-
ківська система; грошова система; спеціальні 
цільові фонди; фінанси державних і комуналь-
них підприємств, установ, організацій" [14, с.49]. 
Існують й інші складові ланки та підходи до 
класифікації того ж навчального матеріалу. 
Наприклад, у підручнику з фінансового права 
за редакцією авторки, система фінансового 
права складається з Загальної та Особливої 
частини. І там позначено, що до Загальної час-
тини фінансового права належать наступні 
правові інститути: 

– зміст, принципи та методи фінансової дія-
льності держави та органів місцевого самовря-
дування; 

– система та статус органів управління фі-
нансовою діяльністю; 

– предмет, метод фінансового права, систе-
ма та джерела; 

– фінансово-правові норми та фінансові пра-
вовідносини; 

– правові засади здійснення фінансового ко-
нтролю; 

– відповідальність за порушення норм фі-
нансового законодавства. 

В свою чергу, в Особливій частині визначені 
такі підгалузі та правові інститути, що охоплю-
ють ланки фінансової системи країни: 

– державні фінанси, які складаються з бю-
джетних та позабюджетних фондів; 

– місцеві фінанси; 
– фінанси підприємств, установ, організацій; 
– інші фінанси, які складаються з відносин 

щодо формування страхових фондів та відносин 
щодо формування кредитних фондів [15, с.17]. 

Відповідно до вказаних ланок фінансової си-
стеми будується структура галузі фінансового 
права, де кожна із ланок фінансової системи 
реалізується на підставі чинного законодавства, 
яке регламентує порядок формування, розподілу 
та використання відповідних фінансових ресур-
сів. Так, підгалузь фінансового права – бюджет-
не право – складається з правових інститутів, 
що визначають сучасні засади формування, ро-
зподілу та використання бюджетних коштів, а 
також проведення бюджетного контролю та 
притягнення до відповідальності за порушення 
бюджетного законодавства.  

Особливості визначення системи фінансово-
правової науки в умовах розвитку сучасних 
господарських відносин 

Важливо встановити сучасний склад відносин, 
що створюють інститути та підгалузі фінансового 
права, враховуючи їх призначення в системі ма-
теріального виробництва, а саме формування 
публічних фінансових ресурсів, розподіл та ви-
користання на рівні держави та регіонів, а також 
фінансовий контроль. Оскільки фінансовий кон-
троль та притягнення до відповідальності за 
порушення фінансового законодавства викорис-
товуються в усіх напрямах фінансової діяльності 
держави, то віднесення правових засад фінан-
сового контролю до Загальної частини фінансо-
вого права є цілком обґрунтованим. Щодо пуб-
лічних фондів грошових коштів, то їх система 
складається з відповідних обсягів фінансових 
ресурсів, які потрібні державі та органам місце-
вого самоврядування для виконання власних 
функцій.  

За завданням діяльності суб'єктів фінансових 
правовідносин у суспільстві доцільно розгляда-
ти ці фонди в динаміці їх формування, розподі-
лу та, використання. З цих позицій формування 
фондів грошових коштів відбувається шляхом 
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обов'язкових (примусових) платежів та інших 
неподаткових платежів, трансфертів, тощо. Ро-
зподіл фінансових ресурсів, які є в розпоряджен-
ні задіяних суб'єктів, відбувається, як шляхом 
фінансування, так і кредитування, а використан-
ня – шляхом організації готівкового та безготів-
кового обігу грошей. Враховуючи правове за-
безпечення цих важливих напрямів фінансової 
діяльності держави та органів місцевого самов-
рядування, формуються відповідні підгалузі та 
правові інститути фінансового права, які склада-
ють систему науки фінансового права, а саме – 
бюджетне право, податкове право, інститут 
державних доходів, інститут державних видат-
ків, інститут державного кредиту, інститут гро-
шового обігу, інститут цінних паперів, валютне 
право та інші. Ринкові умови господарювання 
потребують сучасних правових засад регулю-
вання вказаних інститутів і розгляду їх сутності з 
врахуванням особливостей господарських від-
носин. Суттєві зміни господарювання стосують-
ся всіх ланок системи науки фінансового права, 
проте окремі з них яскраво характеризують не-
обхідність оновлення. 

Наприклад, інститут страхування, як специ-
фічна сфера страхових відносин у фінансовій 
діяльності держави, який охоплює відносини, як 
із добровільного, так і обов'язкового державного 
страхування. Обов'язкове державне страхуван-
ня у зв'язку з реформуванням органів держав-
ного страхування, комерцелізацією ринку стра-
хових послуг та впровадженням таких видів, як 
медичне страхування, Інтернет-страхування та 
інші потребує переогляду правових підстав дія-
льності учасників цих відносин. Прогалини у за-
конодавчому забезпеченні електронного стра-
хування в Україні акцентують Бурлака О. 
(Burlaka О., 2019) із співавторами [16]. Розвиток 
страхової діяльності, як напрям фінансово-
правової діяльності, що складаються в сучасний 
інститут публічного страхування, потребує пе-
реогляду законодавчих підстав регулювання та 
визначення особливостей публічної страхової 
діяльності на відміну від страхових послуг, що 
регламентуються цивільно-правовим законо-
давством. 

Ще одним прикладом може бути інститут 
державних доходів, джерелами формування 
яких визначаються Бюджетним кодексом Украї-
ни власні надходження бюджетних установ, се-
ред яких доходи від здійснення господарської 
діяльності. На цей час фінансування бюджетних 
установ, серед яких школи, лікарні, вузи тощо, 
виключно за рахунок фондів бюджету при його 

стабільному дефіциті, породжує недостатність 
коштів і потребує додаткових грошей, які можна 
отримати за рахунок господарської діяльності. 
Проте, використовувати у повному обсязі для 
розвитку та поширення цієї діяльності не мож-
ливо, оскільки відповідно до п.9. ст.51 Бюджет-
ного кодексу України, тільки 50 % надходжень 
спрямовуються на заходи, що здійснюються за 
рахунок відповідних надходжень [17]. Пробіли у 
бюджетному законодавстві породжують недос-
коналість правового регулювання доходів су-
б'єктів фінансових правовідносин. 

На сьогодні існує гостра потреба досліджен-
ня сутності фінансово-правових норм і фінансо-
во-правових методів, якими держава, органи 
місцевого самоврядування, об'єднані територі-
альні громади, суб'єкти господарювання мобілі-
зують кошти та витрачають їх для фінансування 
потреб громадян. Окремими у фінансовій дія-
льності держави зазначають проблеми встано-
влення правового статусу нових суб'єктів фі-
нансових правовідносин та оновлення діючих, 
тобто, Державної фіскальної служби, Націона-
льного агентства з питань запобігання корупції 
та інших, визначення особливостей владних 
повноважень публічних органів влади та органів 
місцевого самоврядування, серед яких нові 
державні фінансові установи, а також суди та їх 
взаємовідносини з підвладними суб'єктами, до 
яких в сучасних умовах належать громадяни, 
фізичні особи-підприємці, громадські установи 
та інші і складають предмет науки фінансового 
права. Судове рішення в справах про бюджетні, 
податкові правопорушення стає джерелом фі-
нансового права.  

Висновки 

1. Пропонується систему науки фінансового 
права упорядкувати з загальної та особливої 
частин фінансового права, що складаються з 
загальних положень фінансово-правової теорії 
та з категорій, інститутів і підгалузей, які систе-
матизовані за напрямами фінансової діяльності 
держави.  

2. Правові засади формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів у складі фі-
нансової системи країни – її фінансова діяль-
ність – можуть бути тією універсальною систе-
мно-утворюючою категорією, що характеризує 
сучасний стан фінансово-правового регулю-
вання.  

3. Необхідність розвитку науки фінансового 
права в нових реаліях побудови фінансової сис-
теми країни та Концепція фінансово-правових 
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відносин потребують нових підходів до правових 
форм фінансової діяльності держави та відно-
син, що формуються у процесі цієї діяльності. 
Нагальними щодо сучасної системи науки фі-
нансового права є: 

– визначити особливості фінансово-пра-
вових відносин, пов'язаних із рухом публічних 
фінансових ресурсів, що складають фінансову 
систему країни на макро- та мікрорівнях госпо-
дарювання;  

– провести правовий аналіз нових явищ, що 
характеризують діяльність держави та інших 
суб'єктів з приводу формування, розподілу та 
використання публічних фінансових ресурсів на 
рівні держави та регіонів; 

– привести у відповідність реаліям чинне фі-
нансове законодавство; 

– оновити сутність фінансово-правових кате-
горій фінансово-правової науки;  

– узагальнити світовий досвід правого регу-
лювання фінансової діяльності та їх імплемен-
тацію в законодавство України. 
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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Допоміжні репродуктивні технології дозволяють людині реалізувати своє репродуктивне 
право на материнство, батьківство. Однак сьогодні в цій сфері наявними є певні правові прогалини. Метою статті є 
визначення порядку надання згоди чоловіком на застосування допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини 
та її відкликання. Використано такі методи дослідження: формально-догматичний під час аналізу законодавства 
України, яке регулює відносини у досліджуваній сфері; формально-логічний дозволив виявити недоліки у побудові 
ч.1 та ч.3 ст.123 Сімейного кодексу України та запропонувати власні пропозиції щодо її удосконалення; системний 
використовувався для встановлення взаємозв’язку між визначенням походження дитини та згодою чоловіка на за-
стосування допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини. Результати. Загальна характеристика Порядку 
застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні дозволила змоделювати ситуації, за яких наявна або 
відсутня біологічна спорідненість дитини, народженої дружиною за допомогою допоміжних репродуктивних техноло-
гій, з батьками. Автором встановлено, що відповідні ситуації не впливають на правові наслідки визначення похо-
дження дитини, народженої дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Викорис-
тання статевих клітин донора або ембріона, що генетично походить від донора, не породжує для останнього 
батьківських обов’язків щодо майбутньої дитини. Проаналізовано порядок надання згоди чоловіком на застосування 
допоміжних репродуктивних технологій щодо дружини та порядок відкликання такої згоди. Висновки. Констатовано, 
що дитина, народжена дружиною в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, завжди похо-
дить від матері. Новонароджена дитина походить від чоловіка жінки щодо якої були застосовані допоміжні репродук-
тивні технології, якщо він надав письмову згоду на їх застосування. На підставі аналізу рішень національних судів 
вважаємо, що згода чоловіка на застосування щодо дружини допоміжних репродуктивних технологій має бути пись-
мовою та нотаріально засвідченою. Звертається увага, що один із членів подружжя має право на відкликання своєї 
згоди на застосування допоміжних репродуктивних технологій шляхом подання заяви в простій письмовій формі до 
закладів охорони здоров’я. Таке право можна реалізувати до проведення медичних маніпуляцій.  

Ключові слова: народження дитини; походження дитини; допоміжні репродуктивні технології 
*** 

Problem statement. Assisted reproductive technologies allow a person to exercise his/her reproductive right to maternity 
and paternity. At present, there is no proper legal regulation on the issue of determining the origin of a child born of a wife 
using assisted reproductive technologies. The purpose of the article is to determine the procedure of the husband’s consent 
on the use of assisted reproductive technologies by the wife and the procedure of withdrawing such consent. The following 
research methods are applied: formal and dogmatic method is used for the analysis of the Ukrainian legislation regulating 
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relations in the research field; formal and logical method allows revealing the shortcomings in the construction of Part 1 and 
Part 3 of Article 123 of the Family Code of Ukraine and proposing the author’s suggestions for its improvement; system 
method is used to establish the relationship between the determination of the child's origin and the husband's consent on the 
use of assisted reproductive technologies by the wife. Results. The general characteristics of the Procedure for the use of 
assisted reproductive technologies in Ukraine made it possible to represent situations in which the biological affinity of a 
child born by the wife as a result of the assisted reproductive technologies with parents is present or absent. The author 
finds that the relevant situations do not affect the legal consequences of determining the origin of the child born by the wife 
as a result of the use of assisted reproductive technologies. The use of donor or embryonic germ cells, genetically derived 
from the donor, does not give rise to the last parental responsibilities for the unborn child. The procedure of the husband’s 
consent to the use of assisted reproductive technologies by the wife and the procedure of withdrawing such consent is ana-
lyzed. Conclusions. It is stated that the child born of the wife as a result of the use of assisted reproductive technologies is 
always descending from the mother. A newborn child is descended from the husband of a woman to whom assisted repro-
ductive technologies have been applied if he gave written consent for their use. Based on the analysis of the decisions of the 
national courts, it is concluded that the husband's consent to the use of assisted reproductive technologies in relation to his 
wife should be written and notarized. Attention is drawn to the fact that one of the spouses has the right to withdraw his/her 
consent on the use of assisted reproductive technologies by submitting a written application to the healthcare institutions. 
Such a right can be exercised prior to medical manipulations. 

Key words: child birth; child origin; assisted reproductive technologies 
 

Постановка проблеми 

Одним із основних природних прав кожної 
людини є право на продовження роду. Реаліза-
ція цього права відбувається через материнство, 
батьківство. Однак частина людей через без-
пліддя позбавлена можливості реалізувати його. 
Зокрема, за даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я проблема безпліддя у світі зачіпає 
до 15 % від загальної кількості подружніх пар ре-
продуктивного віку. В Україні за статистикою ко-
жна п’ята пара є безплідною. Відсоток жіночого і 
чоловічого безпліддя приблизно рівний і складає 
близько 30 %, ще 30 % пар мають порушення 
репродуктивної функції в обох партнерів [1]. 

У всьому світі широко поширена проблема 
безпліддя. З метою її вирішення лікарями були 
розроблені новітні методики лікування безплід-
дя – допоміжні репродуктивні технології, що до-
зволяють людині реалізувати своє репродукти-
вне право на материнство, батьківство. 

Материнство та батьківство в праві визнача-
ється як факт походження дитини від певної жі-
нки чи певного чоловіка, юридично посвідчений 
записом у державних органах реєстрації актів 
цивільного стану про народження. Однак сього-
дні відсутнє належне правове регулювання пи-
тання визначення походження дитини, наро-
дженої дружиною із застосуванням допоміжних 
репродуктивних технологій, що потребує на ви-
рішення. 

Разом із тим, правові засади походження ди-
тини при застосуванні допоміжних репродуктив-
них технологій для осіб, які проживають однією 
сім’єю, а також для незаміжніх жінок та неодру-
жених чоловіків були досліджені А.П. Головащук 

[2]; питання визначення походження дитини, 
народженої сурогатною матір’ю розглядали 
О. Антонюк [1], Н. Гуменна [3], Ю.В. Коренга [4]. 
А.А. Герц, аналізуючи договірні зобов’язання у 
сфері надання медичних послуг, звертає увагу 
на проблемні питання, пов’язані з реєстрацією 
дитини, народженої сурогатною матір’ю, та на-
водить цікаві приклади з судової практики [5]; 
О.В. Розгон [6], К. Арамеш (K. Aramesh, 2009) [7] 
розглядають колізійне регулювання встанов-
лення походження дитини при застосуванні су-
рогатного материнства в Україні та інших дер-
жавах; І. Рубець [8], Дж. Досталь (J. Dostal, 
2005) [9], Рут Зафран (Ruth Zafran, 2007) [10] та 
Реза Омані Самані (Reza Omani Samani, 2008) 
[11] зосереджують увагу на питаннях визначення 
походження дитини, зачатої та народженої після 
смерті подружжя або одного із членів подружжя; 
Х.Я. Терешко визначає дотримання інформацій-
них прав під час проведення лікувальних про-
грам допоміжних репродуктивних технологій [12].  

Але з огляду на наявні наукові прогалини, 
метою статті є визначення порядку надання 
згоди чоловіком на застосування допоміжних 
репродуктивних технологій щодо дружини та її 
відкликання. Її новизна полягає в авторській по-
зиції необхідності нотаріального засвідчення пи-
сьмової згоди чоловіка на застосування щодо 
дружини допоміжних репродуктивних технологій. 
Завданнями роботи є загальна характеристика 
нормативно-правових актів, які регулюють ви-
значення походження дитини, народженої дру-
жиною в результаті застосування допоміжних 
репродуктивних технологій; аналіз порядку надан-
ня згоди чоловіком на застосування допоміжних 
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репродуктивних технологій щодо дружини та 
порядку відкликання такої згоди. 

Правове регулювання визначення  
походження дитини, народженої дружиною  
в результаті застосування допоміжних  
репродуктивних технологій 

Відповідно до ч.1 ст.123 СК України (далі – СК 
України), у разі народження дружиною дитини, 
зачатої у результаті застосування допоміжних 
репродуктивних технологій, здійснених за пись-
мовою згодою її чоловіка, він записується бать-
ком дитини. У ч.3 ст.123 СК України передбаче-
но, що подружжя визнається батьками дитини, 
народженої дружиною після перенесення у її ор-
ганізм ембріона людини, зачатого її чоловіком та 
іншою жінкою у результаті застосування допомі-
жних репродуктивних технологій [13]. Варто за-
значити, що ч.3 ст.123 СК України цілком охоп-
люється змістом ч.1 ст.123 СК України, а тому не 
має потреби для її виокремлення [14, с.68].  

Механізм та умови застосування методик 
допоміжних репродуктивних технологій регулює 
Порядок застосування допоміжних репродукти-
вних технологій в Україні, затверджений нака-
зом Міністерства охорони здоров’я України від 
09.09.2013 р. № 787 (далі – Порядок) [15]. Цей 
нормативно-правовий акт передбачає, що у 
програмах допоміжних репродуктивних техно-
логій можуть використовуватися як статеві клі-
тини-гамети (сперма, ооцити) обох членів под-
ружжя, так і донора, а також як ембріон, зачатий 
подружжям, так і ембріон, зачатий одним із под-
ружжя та донором або донорський ембріон. То-
му при народженні дитини дружиною у резуль-
таті застосування допоміжних репродуктивних 
технологій можуть виникнути такі ситуації: 

1) наявність біологічної спорідненості між ди-
тиною і обома батьками (при використанні ста-
тевих клітин-гамет обох членів подружжя або 
ембріона зачатого подружжям); 

2) наявність біологічної спорідненості дитини 
з одним із батьків (при використанні статевих 
клітин-гамет одного із членів подружжя та доно-
ра або ембріона, зачатого одним із подружжя та 
донором); 

3) відсутність біологічної спорідненості дити-
ни з обома батьками (при використанні донор-
ського ембріона). 

У всіх цих випадках правові наслідки однако-
ві: у разі народження дитини, жінка, яка народи-
ла її, буде записана матір’ю, а чоловік жінки – 
батьком. Використання статевих клітин-гамет 
донора або ембріона, що генетично походить 

від донора, не породжує для останнього бать-
ківських обов’язків щодо майбутньої дитини. 
Генетичне споріднення дитини з донором усу-
вається на другий план.  

Н.Ю. Голубєва звертає увагу, що батьком 
дитини, народженої жінкою у результаті засто-
сування допоміжних репродуктивних технологій, 
записується чоловік жінки за наявності кількох 
обов’язкових обставин: 1) він має перебувати в 
шлюбі з жінкою, що народила дитину на час за-
стосування допоміжних репродуктивних техно-
логій; 2) він має надати згоду на застосування 
допоміжних репродуктивних технологій до поча-
тку медичного втручання [16, с.18]. 

Порядок надання згоди чоловіком на  
застосування допоміжних репродуктивних 
технологій щодо дружини 

У ч.1 ст.123 СК України передбачено, що 
згода чоловіка на надання медичної допомоги 
методами допоміжних репродуктивних техноло-
гій має бути письмовою. СК України не вимагає, 
щоб така письмова згода чоловіка була засвід-
чена нотаріально.  

Відповідно до п.1.8 Порядку питання щодо за-
стосування методик допоміжних репродуктивних 
технологій вирішується після оформлення заяви 
пацієнта/пацієнтів щодо застосування допоміж-
них репродуктивних технологій. Згідно п.5.24 
Порядку використання донорських гамет та ем-
бріонів при лікуванні безпліддя за допомогою 
лікувальних програм допоміжних репродуктивних 
технологій здійснюється за заявою пацієнта/па-
цієнтів щодо застосування допоміжних репродук-
тивних технологій із гаметами/ембріонами донорів 
або заявою пацієнтки/пацієнтів про використання 
донорських ооцитів. Процедура розморожування 
і перенесення ембріонів відповідно до п.7.2 По-
рядку здійснюється за заявою на розморожу-
вання і перенесення ембріонів [15]. 

Саме в цих письмових заявах подружжя, 
тобто дружина та чоловік, виражають свою до-
бровільну згоду на надання медичної допомоги 
методами допоміжних репродуктивних техноло-
гій. У судовій практиці існують випадки, коли такі 
письмові заяви-згоди підробляються дружиною 
або третіми особами. Лікувальний заклад, який 
проводить допоміжні репродуктивні технології, 
такі заяви-згоди приймає на віру. Наприклад, у 
своєму рішенні від 31.03.2011 р. Солом’янський 
районний суд м. Києва враховуючи те, що відпо-
відачка визнала в судовому засіданні факт під-
робки підпису позивача на заяві від 12.11.2009 р., 
дійшов висновку, що позивач не надавав своєї 
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добровільної згоди на розморожування та пере-
несення кріоконсервованих ембріонів у порож-
нину матки відповідачки. Тому суд задовольнив 
позовні вимоги позивача та зобов’язав орган 
державної реєстрації актів цивільного стану ви-
ключити запис з актового запису трьох дітей про 
нього, як батька [17].  

Не менш цікавою є наступна справа. Так, 
Сімферопольський районний суд АРК у рішенні 
від 23.05.2012 р. встановив, що позивач та від-
повідачка з 01.09.2000 р. перебували у зареєс-
трованому шлюбі, який розірвано 04.11.2010 р. 
У клініці репродуктивної медицини "Генезіс" 
20.05.2008 р. відповідачці була здійснена штуч-
на інсемінація, у результаті якої після спливу 
36 тижнів народилась дитина. У свідоцтві про 
народження дитини позивач та відповідачка за-
писані її батьками. У заяві-згоді на проведення 
штучної інсемінації дружини спермою донора у 
графі "чоловік" значиться підпис. У зв’язку із 
тим, що позивач заперечував проти того, що 
підписував відповідну заяву-згоду, судом було 
призначено судову почеркознавчу експертизу. 
Згідно з висновком експерта неможливо відпо-
вісти на питання, чи виконаний підпис у заяві-
згоді на проведення інсемінації дружини спер-
мою донора від 19.05.2008 р. позивачем або 
іншою особою. Тому суд позов про встановлен-
ня факту відсутності спорідненості, виключення 
актового запису про батьківство позивача, зо-
бов’язання внести зміни в Книгу реєстрації на-
родження та надати нове свідоцтво про наро-
дження зі зміною прізвища дитини залишив без 
задоволення [18]. Апеляційним судом АРК в ух-
валі від 26.07.2012 р. рішення Сімферопольсь-
кого районного суду АРК від 23.05.2012 р. у час-
тині позовних вимог про встановлення факту 
відсутності споріднення з дитиною скасовано, а 
в іншій частині – залишено без змін [19]. 

Отже, вважаємо, що згода чоловіка на засто-
сування щодо дружини допоміжних репродуктив-
них технологій має бути письмовою та нотаріаль-
но засвідченою. Це свого роду буде додатковим 
засобом охорони прав та законних інтересів уча-
сників сімейних правовідносин при застосуванні 
допоміжних репродуктивних технологій, а також 
виключить можливість різного роду порушень їх 
прав та законних інтересів і не допустить пору-
шень з їх сторони.  

При лікуванні безплідності методиками допо-
міжних репродуктивних технологій може знадо-
битися декілька спроб запліднення до моменту 
настання вагітності. Законодавством не перед-
бачено необхідність надання чоловіком повтор-

ної згоди чи декількох згод на надання медичної 
допомоги методами допоміжних репродуктив-
них технологій. Тому може скластися враження, 
що достатньо лише однієї письмової заяви-
згоди чоловіка для визнання його батьком дити-
ни, народженої дружиною в результаті декіль-
кох запліднень методиками допоміжних репро-
дуктивних технологій.  

Вищий спеціалізований суд України з розг-
ляду цивільних і кримінальних справ з приводу 
цього висловив таку позицію. Так, в ухвалі від 
15.11.2015 р. ним було відхилено касаційну ска-
ргу позивача на рішення Суворовського район-
ного суду м. Одеси від 31.03.2015 р. та на ухва-
лу Апеляційного суду Одеської області від 
05.08.2015 р. з огляду на наступне. Матеріалами 
справи встановлено, що позивач 18.09.2012 р. 
надав письмову згоду на застосування допомі-
жних репродуктивних технологій з метою, щоб 
його дружина завагітніла та народила дитину. 
Законодавством не передбачено необхідність 
надання чоловіком повторної згоди чи декількох 
згод на здійснення штучного запліднення дру-
жини, тим більше позивачу був роз’яснений по-
рядок проведення лікування методом ЕКО та 
відомо про можливість потреби здійснення не 
однієї спроби, перш ніж настане вагітність. Крім 
цього, позивач знав, що його дружина повторно 
поїхала в березні 2013 р. до Київського Інституту 
генетики репродукції для здійснення процедури 
штучного запліднення за допомогою взятих у 
нього раніше біологічних матеріалів. Ніякі дії що-
до відкликання своєї заяви-згоди чи інше, що би 
свідчило про небажання ним здійснення штучно-
го запліднення його дружини не прийняв, що та-
кож спростовує його доводи на підтримку позов-
них вимог. А згідно з висновком експертизи, 
позивач може бути біологічним батьком дітей, 
народжених дружиною, з ймовірністю 99,9 % [20]. 

Як ми вже зазначали, передумовою застосу-
вання допоміжних репродуктивних технологій є 
оформлення подружжям заяви встановленого 
зразка. Х.Я. Терешко зазначає, що з контексту 
цієї заяви очевидно, що особи, які її підписали 
отримали у доступній формі всю необхідну ін-
формацію про порядок проведення лікування й 
були попереджені, що для лікування безплідно-
сті може знадобитися не одна спроба до моме-
нту настання вагітності, а також й про те, що у 
процесі лікування можуть бути виявлені невідо-
мі раніше факти, через які, можливо, буде пот-
рібно змінити план чи спосіб лікування [8, с.133]. 

І.Я. Сенюта звертає увагу на те, що план об-
стеження і лікування визначає спектр медичних 



ISSN 1995-6134 

 17 Forum Prava, 2020. 60(1). 13–20 
(Research Article) 

послуг, які надаватимуться пацієнтові, та окрес-
лює обсяг фактичних дій медичних працівників з 
надання медичної допомоги. Відтак, якщо у 
процесі надання пацієнтові медичної допомоги 
постане необхідність змінити такий план обсте-
ження чи лікування або здійснити його коригу-
вання відповідно до стану пацієнта, то поперед-
ньо погоджений план буде змінено. Зміна плану 
обстеження та лікування вимагає отримання 
додаткової письмової згоди пацієнта стосовно 
таких змін. Зміна виду медичної допомоги або 
способу її надання також вимагають отримання 
додаткової письмової згоди пацієнта [21, c.302–
304]. Таким чином, у разі повторного запліднення 
дружини в результаті застосування допоміжних 
репродуктивних технологій потрібна додаткова 
письмова згода подружжя, тобто як дружини, так 
і чоловіка. Слід також зазначити, що в заяві по-
дружжя вказує конкретний вид методики допо-
міжних репродуктивних технологій, за допомо-
гою якої буде відбуватися лікування безпліддя. 
Тому у разі зміни виду методики застосування 
допоміжних репродуктивних технологій також 
потрібна додаткова згода подружжя. 

Якщо чоловік не надав згоди на застосуван-
ня щодо дружини допоміжних репродуктивних 
технологій, то відповідно до ст.136 СК України 
він має право оспорити своє батьківство, пред’я-
вивши позов про виключення запису про нього 
як батька з актового запису про народження ди-
тини [13]. Наприклад, Долинським районним 
судом Івано-Франківської області у рішенні від 
13.06.2017 р. [22] та Комунарським районним 
судом м. Запоріжжя у рішенні від 18.09.2018 р. 
[23] було встановлено, що дитина народилася 
в результаті допоміжних репродуктивних тех-
нологій за відсутності згоди чоловіка. Тому за-
доволені позовні вимоги про виключення відо-
мостей особи як батька з актового запису про 
народження дитини.  

Порядок відкликання згоди одним із членів 
подружжя на застосування допоміжних  
репродуктивних технологій 

Не менш важливим є питання, чи може дру-
жина або чоловік відкликати свою згоду на за-
стосування допоміжних репродуктивних техно-
логій. Це питання було предметом розгляду 
Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ). Так, зі змісту рішення ЄСПЛ по справі 
"Еванс проти Сполученого Королівства" (2007) 
випливає, що заявниця – пані Еванс та її партнер 
розпочали лікування безпліддя. У пані Еванс під 
час огляду у клініці діагностували передраковий 
стан яєчників. Перед їх хірургічним видаленням 

їй запропонували пройти цикл запліднення in 
vitro (у пробірці). Під час консультації медичний 
персонал проінформував заявницю та її парт-
нера про те, що кожен із них повинен підписати 
документ, який засвідчує їхню згоду на лікуван-
ня ЕКЗ, і що кожен із них має право відкликати 
свою згоду до того моменту, як ембріони бу-
дуть імплантовані в матку заявниці. Після цьо-
го пара підписала необхідні документи. Згодом 
було створено шість ембріонів, які були помі-
щені на зберігання, а заявниці проведено опе-
рацію із видалення яєчників. Однак невдовзі сто-
сунки між заявницею та її партнером 
припинилися і останній відкликав свою згоду на 
продовження зберігання ембріонів і на викорис-
тання їх заявницею. Заявниця розпочала судо-
вий процес з метою відновлення згоди на збері-
гання ембріонів та їх використання. Заявниця 
скаржилася до ЄСПЛ, що вимога згоди батька на 
продовження зберігання та імплантацію заплід-
нених яйцеклітин порушувала її право відповідно 
до ст.8 та ст.14 Конвенції. ЄСПЛ також зазначив, 
що на міжнародному рівні немає одностайності у 
регулюванні лікування шляхом штучного заплід-
нення та у використанні ембріонів, створених у 
результаті такого лікування. На думку ЄСПЛ, 
межі оцінки, надані державі, повинні бути насті-
льки широкими, щоб охоплювати як її рішення 
втручатися в цю сферу, так і в разі такого втру-
чання встановити детальне регулювання цих 
питань для досягнення балансу приватних та 
публічних інтересів. ЄСПЛ дійшов висновку про 
відсутність порушення ст.8 та ст.14 Конвенції 
[24].  

І. Рубець наголошувала на необхідності за-
конодавчого закріплення права особи відклика-
ти свою згоду на застосування допоміжних ре-
продуктивних технологій до моменту зачаття 
дитини. Адже волевиявлення особи може змі-
нюватися залежно від багатьох факторів [14, 
с.73]. Однак слід погодитись із Н.М. Конончук, 
що не треба пов’язувати це право з моментом 
зачаття. Адже факт зачаття в певний період йо-
го фактичного існування може бути невиявле-
ним [25, с.18]. Варто зазначити, що, наприклад, 
згідно п.3.10 Порядку, діагностика вагітності за 
рівнем бета-ХГ у крові або сечі здійснюється 
закладом охорони здоров’я через 10–16 днів від 
дня ембріотрансферу, а ультразвукова діагнос-
тика вагітності проводиться не раніше 21 дня 
після перенесення ембріонів [15]. Тому могла би 
виникнути ситуація, що дитина вже зачата, але 
факт її зачаття ще не встановлено закладом 
охорони здоров’я і в цей час особа відкликає 
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свою згоду. Вважаємо, що особа має право на 
відкликання своєї згоди на застосування допо-
міжних репродуктивних технологій до моменту 
проведення відповідних медичних маніпуляцій. 

Відкликати свою згоду дружина або чоловік 
може шляхом подання заяви до закладу охорони 
здоров’я, в якому вони проходять лікування без-
пліддя методами допоміжних репродуктивних 
технологій. Вважаємо, що така заява може бути 
подана в письмовій формі. Не обов’язковим є її 
нотаріальне посвідчення, адже воно вимагає до-
тримання певного порядку, визначеного законо-
давством про нотаріат, який може тривати пе-
вний період в часі. Тому чоловік може не 
встигнути до початку проведення відповідних 
медичних маніпуляцій відкликати свою згоду. 

Висновки 

1. Дитина, народжена дружиною в результаті 
застосування допоміжних репродуктивних тех-
нологій, завжди походить від матері. Згода чоло-
віка на застосування щодо дружини допоміжних 
репродуктивних технологій має бути письмовою 
та нотаріально засвідченою. Це свого роду буде 
додатковим засобом охорони прав та законних 
інтересів учасників сімейних правовідносин при 
застосуванні допоміжних репродуктивних тех-

нологій, виключить можливість виникнення різно-
го роду порушень їх прав та законних інтересів. У 
разі повторного запліднення дружини в резуль-
таті застосування допоміжних репродуктивних 
технологій або зміни виду методики застосуван-
ня допоміжних репродуктивних технологій потрі-
бна додаткова письмова згода подружжя, тобто 
як дружини, так і чоловіка.  

2. Один із членів подружжя має право на від-
кликання своєї згоди на застосування допоміж-
них репродуктивних технологій шляхом подання 
заяви в простій письмовій формі до закладів 
охорони здоров’я. Таке право можна реалізува-
ти до проведення медичних маніпуляцій. 

Конфлікт інтересів 

Дана стаття є результатом одноособової на-
укової роботи автора. Конфлікт інтересів відсут-
ній. 
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Постановка проблеми. Актуальність історико-правового дослідження взаємин української кооперації та більшови-
цької влади зумовлена важливістю для історичної долі України подій, що відбулися століття тому (1920-й рік), коли 
сталося захоплення більшовиками керівництва українською кооперацією задля її подальшої реорганізації за російсь-
ким зразком. У науковій літературі спостерігається певна недооцінка цих подій, зміщення наголосу на економічні, 
ідеологічні та політичні їх аспекти, тоді як у сучасних умовах найбільш актуальним видається соціально-
інституційний аспект. Відповідно, кооперація розглядається автором як головний осередок становлення громадянсь-
кого суспільства в Україні першої чверті ХХ століття, а кооперативне законодавство – як інструмент взаємодії та 
"дзеркало" загалом антагоністичних відносин диктаторської держави і кооперативної громадськості. Основними  
завданнями статті є з’ясування соціально-правової сутності організаційних заходів щодо кооперації, здійснених в 
Україні радянською владою у 1920 році та в подальшому, а також окреслення загальної логіки та основних віх розви-
тку кооперативного законодавства УСРР у контексті визначальних тенденцій трансформації тогочасного українсько-
го суспільства. Для вирішення цих завдань було застосовано комплекс наукових методів, зокрема, історичний, логі-
чний, порівняльний, формально-юридичний. Результатом дослідження є авторське трактування змісту і значення 
зазначеного фрагмента української історії. Висновки. Напередодні встановлення в Україні радянської влади коопе-
рація являла собою найбільш розвинений інститут громадянського суспільства. Більшовики свідомо нищили коопе-
ративну традицію, але активно використовували матеріальні та людські ресурси кооперативних організацій. Законо-
давство про кооперацію стало засобом підпорядкування кооперативного руху радянській владі. В УСРР воно 
творилося за російським зразком. Динаміка розвитку законодавства про кооперацію відображає тактичні коливання в 
економічній політиці більшовицької влади та її політичному курсі. 

Ключові слова: кооперація; кооперативне законодавство; громадянське суспільство 
*** 

Problem statement. The article presents a historical and legal analysis of the relations between the Ukrainian cooperation 
and the Bolshevik authorities. The author focuses on events that are very important for the historical fate of Ukraine. One 
hundred years ago, the Bolsheviks seized the leadership of the Ukrainian cooperative organizacions for their further reor-
ganization on the Russian model. There is some underestimation of these events in the scientific literature. Researchers fo-
cus on the economic, ideological and political aspects of the past, while in the current context, the socio-institutional aspect 
is the most relevant. Accordingly, the cooperative movement is considered by the author as the main factor in the formation 
of civil society in Ukraine in the first quarter of the twentieth century. Cooperative law is interpreted as an instrument of une-
qual interaction between the dictatorial state and the cooperative community and a "mirror" of their relations. The main pur-
pose of the article are: to find out the social and legal nature of the reorganization activities in relation to cooperative 
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organizacions that were implemented in Ukraine by the Soviet authorities in the 1920s; defining the general logic and main 
stages of development of the cooperative legislation of the USSR in the context of the determining tendencies of transfor-
mation of the Ukrainian society. To solve these problems, a set of scientific methods was applied. These are, first of all, his-
torical, logical, comparative, formal legal method. Results. It was found that on the eve of the Bolshevik coup, cooperative 
organizations were numerous, mass, and economically powerful. More than half of the country's population participated in 
cooperatives of various kinds. Cooperation in Ukraine was the only mass public movement. For the most part, Ukrainian co-
operators were supporters of the creation of a national Ukrainian state and did not support the Bolsheviks. The takeover of 
Ukrainian cooperatives came about through the establishment of communist control over national cooperative unions. These 
unions, under administrative pressure, were forced to submit to an all-Ukrainian Consumer Cooperation Center created by a 
state decision and headed by a Russian functionary and other representatives of the Bolshevik Party. This organization had 
no cooperative nature. The newly created organization was to provide organizational reception for Russian Soviet coopera-
tive legislation in Ukraine. The acts of Soviet cooperative law had both anti-cooperative and anti-legal content. The decisive 
tendency for the development of Soviet law in general was the narrowing of the scope of private law and the extension of 
public law to protect the interests of the dictatorial state. Conclusions. The dynamics of the development of cooperative leg-
islation in Soviet Ukraine reflect the tactical fluctuations in the economic policies of the Bolshevik authorities. The strategy 
remained the same - Bolshevization and the submission to state bureaucracy of all cooperative structures. The Bolshevik 
government deliberately destroyed the cooperative tradition, but actively used its material and human resources. 

Key words: cooperation; cooperative legislation; civil society 
 

Постановка проблеми 

Нагальною проблемою сучасної України, як і 
переважної більшості країн пострадянського 
простору, є розвиток і зміцнення інститутів гро-
мадянського суспільства. На початку 1990-х років 
останнє перебувало в зародково-деформовано-
му стані як наслідок комуністичного експеримен-
ту над суспільством, що тривав сімдесят років. 
До початку цього експерименту серед інститутів 
громадянського суспільства найбільш динамічно 
та продуктивно розвивались кооперативні орга-
нізації.  

Століття тому – навесні 1920 р. – сталися 
події, завдяки яким відбулося організаційне під-
порядкування української кооперації більшови-
цькій владі, що утверджувалася на багнетах ро-
сійської Червоної армії. Історична наука, як 
видається, не надає цим подіям належної ваги 
(хоча досліджень цього періоду історії українсь-
кої кооперації чимало). Однією з перших спроб 
аналізу процесу становлення радянського коо-
перативного законодавства у контексті розвитку 
радянської кооперації була праця українського 
вченого-кооператора Ф. Крижанівського [1]. Йо-
го підхід, як і підхід інших радянських авторів, 
був "вписаний" в рамки панівної ідеології і ха-
рактеризувався певним ігноруванням тради-
ційних кооперативних принципів і заангажова-
ним сприйняттям радянської дійсності загалом. 
Праці всесвітньо визнаних теоретиків коопера-
ції, які видавалися в ті роки на Заході (серед 
них, наприклад, В. Тотоміанц (V. Totomianz, 
1928) [2]), українським кооператорам були не-
доступні.  

Вивчення соціально-історичних аспектів коо-

перативного руху 1920-х років у пострадянський 
період було закладено працями С.В. Кульчиць-
кого [3] та В.І. Марочка [4]. Ці автори ввели до 
наукового обігу величезний фактичний матеріал 
з історії кооперації та її стосунків з радянською 
владою, здійснили його аналіз з нових теорети-
чних позицій, співзвучних осмисленню історії 
України західними вченими (див., наприклад, 
працю П.Р. Магочі (P.R. Magocsi, 1996) [5]. Втім, 
всі ці праці не реалізують методології сучасної 
історико-правової науки, спроможної забезпечи-
ти загальнотеоретеоретичне юридичне осмис-
лення історичних фактів. Крім того, деякі з цих 
фактів, як, наприклад, обставини створення Ву-
копспілки та більшовицької реорганізації україн-
ської кооперації за російсько-радянським зраз-
ком, потребують спеціальної уваги. Є підстави 
вважати, що саме ці події на фундаментальному 
рівні (у вимірі повсякденних соціальних взаємо-
дій, в якому коріняться й політичні та правові 
трансформації) істотно вплинули на визначення 
вектора подальшого розвитку українського сус-
пільства на багато десятиріч. Це один із най-
більш глибоких і руйнівних "російських слідів" в 
українській історії.  

Тому метою статті є з’ясування історичних 
чинників, що вплинули на формування взаємин 
більшовицької влади й української кооперації, 
та ролі законодавства у їх розвитку. Фактологіч-
ною підставою та мотивом до написання статті 
став 100-річний ювілей створення Вукопспліки – 
найпотужнішої кооперативної організації в ра-
дянській Україні. Новизна роботи полягає в 
спробі осмислення історії кооперації та коопе-
ративного права України зазначеного періоду в 
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контексті теорії громадянського суспільства та 
уявлень про процес його становлення на украї-
нських землях. Завданнями статті є: осмислен-
ня ролі кооперації в становленні громадянського 
суспільства в Україні на початку ХХ століття; 
з’ясування соціально-правової сутності органі-
заційних заходів щодо кооперації, здійснених в 
Україні радянською владою у 1920 році та в по-
дальшому; окреслення загальної логіки та осно-
вних віх розвитку кооперативного законодавст-
ва УСРР у контексті визначальних тенденцій 
трансформації тогочасного українського суспі-
льства; історична оцінка ролі російського чинни-
ка у зазначених процесах. 

Кооперація як чинник розвитку українського 
громадянського суспільства 

На початку ХХ століття кооперація як у Захід-
ній Європі, так і в Україні, була помітним явищем 
майже в усіх сферах суспільного життя – еконо-
мічній, культурно-побутовій, духовній, соціально-
політичній, а також у царині права. Більшість кра-
їн світу зберегли кооперативну традицію та по-
тужний кооперативний сектор економіки, про що 
свідчать дані Міжнародного кооперативного 
альянсу: сьогодні членами близько 3 мільйонів 
кооперативів є понад 12 % населення планети 
[6]. На 01.02.2020 року в Україні зареєстровано 
28106 кооперативів [7], але їх роль у житті сус-
пільства є малопомітною. Століття тому в Укра-
їні налічувалося близько 19 тисяч кооперативів 
[8, с.4], і вони були незрівнянно масовішими та 
впливовішими.  

Слід зауважити, що на початку ХХ ст. україн-
ська кооперація, за свідченням відомого вченого-
економіста й теоретика кооперації та громадсь-
кого діяча М.І. Туган-Барановського, відігравала 
в громадському житті винятково важливу роль і 
була єдиним дійсно масовим громадським ру-
хом [9, с.324]. Кооперативний рух мав широку 
соціальну базу: у кооперативах різних видів на 
початку 1917 року брало участь більше половини 
населення країни [9, с.297]. Напередодні біль-
шовицького перевороту кооперативні організації 
були багаточисельними, масовими, економічно 
потужними, мали розвинену інфраструктуру по 
всій країні. Важливо й те, що на початку ХХ ст. в 
українській кооперації все виразніше виступали 
риси, пов'язані з розвитком національної свідомо-
сті, з визвольною ідеєю української нації [10, с.16]. 

Кооперативна громадськість в Україні поста-
вилася до радянської влади негативно, що бі-
льшовики усвідомлювали як серйозну перешко-
ду до реалізації своїх політичних намірів. 

Ситуація ускладнювалася тим, що кооператив-
ний рух в Україні в роки визвольних змагань 
став доволі організованим. У 1917–1918 роках 
відбулися три вільні всеукраїнські кооперативні 
з’їзди. Восени 1918 року почав діяти міжкоопе-
ративний орган – Центральний український коо-
перативний комітет. Один із більшовицьких лі-
дерів Д.З. Мануїльський небезпідставно, як 
видно з наведеного вище, обурювався: "Несте-
рпне таке становище, при якому приватна орга-
нізація встає на шлях конкуренції з робітничо-
селянською державоюu" [11, арк.4]. "Ніде пи-
тання про оволодіння кооперацією, – стверджу-
вав він у статті в газеті "Комуніст" від 19.05.1920 
року, – не уявляється таким гострим і невідкла-
дним завданням, як у нас в Україні, й ніде вод-
ночас воно не становить більше складності й 
заплутаності, як у тій же Україні, де національ-
ний український рух, з одного боку, і зародження 
справжнього українського капіталізму й україн-
ської буржуазії, з другого, відбувалися у формі 
української кооперації" [11, арк.1]. Більшовиць-
кий функціонер констатував, що в Україні "не-
має жодного великого села, в якому б ця коопе-
рація не мала своєї філії. Вона має десятки 
тисяч агентів в особі народних учителів, сільсь-
кого духівництва і тієї інтелігенції, яка родом 
своїх занять пов’язана з українським селом" [11, 
арк.1]. Для держави диктатури пролетаріату, 
налаштованої реалізувати у взаємодії з грома-
дянським суспільством тільки один сценарій – 
свій власний – таке становище було принципо-
во неприйнятним. 

Деформація правового поля діяльності 
української кооперації: російська "матриця" 

Законодавче поле, в якому відбулася зустріч 
української кооперації та більшовицької влади, 
сформувалось навколо першого універсального 
російського кооперативного закону, ухваленого 
скинутим більшовиками Тимчасовим урядом 
20.03.1917 року під назвою "Положення про ко-
оперативні товариства та їх спілки" [12]. Цей 
законодавчий акт розроблявся ще в дореволю-
ційний період переважно представниками коо-
перативної громадськості, просувався у роки 
світової війни прибічниками кооперації у росій-
ській Державній думі та був дуже ліберальним 
за змістом. 

Принципи, на яких будувалися відносини ра-
дянської влади з кооперацію, були вироблені й 
одержали законодавче закріплення вже в перші 
роки існування комуністичного режиму. Визна-
чальною тенденцією розвитку радянської юри-
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дичної дійсності було звуження сфери застосу-
вання норм приватного права та розширення 
сфери застосування норм публічного права для 
захисту, насамперед, інтересів диктаторської 
держави.  

Ще до утвердження свого панування в Украї-
ні більшовики апробували свої підходи до вико-
ристання та реорганізації кооперації на російсь-
ких теренах. Різними державними органами 
РСФРР було видано десятки нормативно-пра-
вових актів (декретів, постанов, інструкцій, обіж-
ників тощо) з питань регулювання діяльності 
кооперативних організацій.  

Становлення радянського права в Україні 
слідувало за перемогами Червоної армії на 
українських землях. Основний принцип форму-
вання законодавства УСРР полягав у дублю-
ванні в Україні законодавчих актів РСФРР. По-
ширення на Україну дії найважливіших 
законодавчих актів про кооперацію РСФРР ак-
тивно й системно почалося у 1920 році. Для ке-
рівництва реорганізацією української кооперації 
спеціальним декретом РНК при Наркомпроді 
УСРР 06.04.1920 року було утворено так званий 
"Кооперативний комітет УСРР" [13]. Головою 
Комітету був призначений російський функціо-
нер-комуніст І.А. Саммер. 

У квітні 1920 року ЦК КП(б)У опублікував тези 
"Завдання комуністів щодо кооперації України", в 
яких було викладено програму політичного за-
воювання кооперації. У тезах зазначалося, що 
для використання кооперації у здійсненні продо-
вольчої політики радянської влади необхідно ви-
тіснити з її керівних органів "антирадянські еле-
менти", підготувати кадри кооператорів-
комуністів, створити єдиний центр української 
кооперації, який би входив до складу російського 
Центросоюзу на основі загальної угоди між еко-
номічними органами РСФРР і УСРР, провести 
реорганізацію кооперативної системи на місцях. 

Приведення кооперативного законодавства 
України у відповідність із російським розпочало-
ся на початку 1920 року. 07.05.1920 року 
з’явилася постанова Наркомпроду УСРР "Про 
єдині робітничо-селянські споживчі товариства" 
[14]. У ній йшлося про застосування в Україні 
російського антикооперативного декрету від 
20.03.1919 року. За цим законодавчим актом 
споживчі кооперативи в Україні фактично втра-
чали свою кооперативну ідентичність і перетво-
рювались з вільних громадсько-господарських 
організацій на складову державного механізму. 

Російсько-більшовицький "троянський кінь" 
в українській кооперації 

Ключовою ланкою механізму реалізації зако-
нодавчих актів, спрямованих на реорганізацію 
української кооперації за російським сценарієм, 
було створення єдиного кооперативного центру 
України на зразок російського Центросоюзу. На 
той час в Україні діяло декілька об’єднань, що 
претендували на домінуючу роль (Дніпросоюз, 
ПОЮР, Централ, Українбанк, Укрстрахсоюз та 
інші). Керівники українських кооперативних спі-
лок спробували створити всеукраїнський центр 
з власної ініціативи і тим самим випередити бі-
льшовиків – не допустити створення кооперати-
вного центру, який би підпорядковувався росій-
ському Центросоюзові. Було вироблено проект 
статуту Центроспілки, що мала об’єднувати 
українські кооперативні центри (Дніпросоюз, 
Українбанк, Централ, Укрстрахсоюз, Книгоспіл-
ку) на федеративних засадах. 

14.05.1920 року на засіданні Кооперативного 
комітету УСРР розглядалося питання про став-
лення до української Центроспілки. В ухваленій 
постанові вона була визнана "організацією, що 
не відповідає інтересам пролетаріату та незамо-
жного селянства й суперечить кооперативному 
будівництву на засадах декрету від 20 березня, 
який зараз реалізується", а тому оголошувалася 
розпущеною [15, арк.36]. Кооперативний комітет 
визнав необхідним розпочати роботу з органі-
зації в Україні єдиного центру кооперації на ос-
нові принципів, які не суперечать політиці ра-
дянського уряду [15, арк.35]. Була створена 
комісія для проведення підготовчої роботи. Дія-
льність комісії завершилася постановою Коопе-
ративного комітету РНК УСРР "Про Український 
Центр споживчої кооперації", якою було затвер-
джено створення в Україні Вукопспілки від 
17.06.1920 року № 7 [16]. 

Таким чином, всеукраїнський кооперативний 
центр було створено "згори" розпорядженням 
уряду, з одночасною ліквідацією діючих україн-
ських кооперативних центрів. Представництво 
старої української кооперації в правлінні Вукоп-
спілки було зведено до незначної меншості. Ву-
копспілка у відносинах з низовою кооперацією 
виступала не як сервісна інституція, створена 
на засадах делегування повноважень знизу до 
гори, а як представник диктаторської держави, 
наділений останньою деякими публічними фун-
кціями. Тобто, цей центр на мав кооперативної 
природи і став провідником волі більшовицької 
партії в українській кооперації. 
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Головним після створення Вукопспілки кро-
ком радянської влади стало об’єднання навколо 
одержавленої споживчої інших видів кооперації. 
Декретом "Про об'єднання всіх видів коопера-
тивних організацій" від 10.08.1920 року РНК 
УСРР поширила на Україну дію аналогічного 
декрету РСФРР [17]. 

Після ліквідації вищих спілкових організацій-
но-господарських структур кооперації та ство-
рення Вукопспілки і губернських спілок розпоча-
лася реорганізація низових ланок кооперативної 
мережі (окремих товариств та їх дрібнорайон-
них спілок). Проте, планована на кілька місяців 
1920 року реорганізація кооперації України на 
практиці тривала понад рік і так і не була заве-
ршена на час впровадження нової економічної 
політики. Об'єднуючи в своїх лавах заможне 
селянство, сільську інтелігенцію й духовенство, 
кооперація підтримувала незадоволення селян 
політикою "воєнного комунізму". 

Найгіршим із соціокультурного погляду нас-
лідком більшовицької реорганізації кооперації 
було збайдужіння населення до кооперативної 
діяльності та кооперативної ідеї, яке торкнулося 
навіть давніх членів кооперативів. Адже замість 
добровільного членства було запроваджено 
примусову "приписку" населення до створених 
за рішенням влади "єдиних споживчих това-
риств", повністю залежних у своїй діяльності від 
державного апарату. Різниця між кооперативом 
і державним підприємством була нівельована. 
Важливий для України інститут громадянського 
суспільства зазнав нищівного удару, а засобом 
для цього стало законодавство. 

Доля української кооперації в ці роки була ті-
сно пов’язана з долею української національної 
державності й національної культури. Кризовий 
стан наймасовішого громадського руху – коопе-
ративного й незавершеність процесу форму-
вання громадянського суспільства загалом у 
доволі сприятливих для створення національної 
держави умовах спричинилися до загибелі са-
мостійної української держави. 

Трансформація російського кооперативного 
законодавства під впливом політики "воєнного 
комунізму", його рецепція й застосування в ра-
дянській Україні призвели до повного одержав-
лення української споживчої кооперації (вона 
зберігала лише деякі зовнішні кооперативні 
ознаки) й фактичного знищення кредитної та 
сільськогосподарської кооперації. Акти радянсь-
кого кооперативного законодавства мали як ан-
тикооперативний, так і антиправовий зміст, 
оскільки їх ідейним підґрунтям було невизнання 

фундаментальних принципів кооперації й запе-
речення права як "буржуазного" явища (насам-
перед, приватного права). 

Кооперація в умовах нової економічної  
політики 

"Дозована" лібералізація доби НЕПу, як ві-
домо, стала тактичним маневром комуністичної 
верхівки в умовах, несприятливих для негайної 
реалізації партійної програми насильницького 
перетворення суспільства. Одержавлена коо-
перація знову була використана як "троянський 
кінь", але вже у значно більшому масштабі "до-
зовано" ринкової економіки. Головним її конку-
рентом на "перегонах" ідеологами режиму був 
призначений приватний капітал ("приватник"). 
Кооперація одержала від держави величезні 
матеріальні ресурси й іншу допомогу задля пе-
ремоги в цьому зрежисованому згори змаганні. 

Законодавче забезпечення цього процесу 
створювалося доволі спонтанно. Принаймні, 
таким воно здавалося безпосереднім його уча-
сникам, частково представленим "старою" коо-
перативною інтелігенцією, якій вдалося пережи-
ти першу хвилю репресій. Владна ліберальна 
риторика вкупі з передсмертними "прозріннями" 
В.І. Леніна щодо майбутнього кооперації 
(йдеться, по суті, про "творчо" пристосовану бі-
льшовицьким лідером до реалій початкового 
періоду непу створеної відомими теоретиками 
кооперації концепції "кооперативної республіки") 
вселяли досвідченим кооператорам надію на 
відновлення справжньої кооперації та спонука-
ли їх до творчої законопроектної роботи. 

Основними її віхами стало: 
– формування нового кооперативного зако-

нодавства УСРР в умовах переходу від політики 
"воєнного комунізму" до НЕПу (1921–1923 роки); 

– подальший розвиток республіканського й 
становлення загальносоюзного кооперативного 
законодавства в умовах зміцнення ринкових 
засад в економіці (1924–1926 роки); 

– завершення формування кооперативного 
законодавства СРСР в умовах посилення пла-
нових засад в економіці й згортання НЕПу 
(1926–1929 роки). 

Події останнього епапу відбувалися всупереч 
сподіванням і намірам прибічників кооператив-
ної ідеї, які навіть у владних інстанціях намага-
лися торувати власний шлях української радян-
ської кооперації, відмінний від російського 
(Конституція СРСР створювали для цього пра-
вові передумови). Втім органи влади УСРР на 
всіх етапах зазначеного періоду змушені були 
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дублювати законодавчі акти РСФРР. Це була не-
прихована рецепція, освячена політико-ідео-
логічно та забезпечена дисципліною в лавах чле-
нів правлячої партії. Разом із тим, з формуванням 
кооперативного законодавства СРСР колізії між 
союзними і республіканськими законами про коо-
перацію виявилися досить чітко та конфлікти на 
цьому грунті були доволі гострими. Вони долали-
ся на користь подальшої загальносоюзної уніфі-
кації та посилення централістських тенденцій у 
розвитку законодавчого регулювання кооперації. 

Радянське кооперативне законодавство 1920-х 
років було великим за обсягом, складним за стру-
ктурою і динамічним за змістом. Етапи його роз-
витку відображали генезис системи радянського 
законодавства в цілому. Найхарактернішими ри-
сами цього розвитку відповідно були поступова 
загальносоюзна уніфікація та цілеспрямоване 
посилення публічно-правових засад у його змісті.  

Зміни правового статусу кооперативів окре-
мих видів на етапі згортання непу відбувалися 
на тлі прискореного руйнування фундаменталь-
них засад кооперативного руху юридичними й 
іншими засобами. Адміністративно-командний 
тиск найгостріше відчула кредитна й сільського-
сподарська галузі кооперації. Перша наприкінці 
десятиліття припинила своє існування юридич-
но, другу в основній її частині (обслуговуюча 
кооперація) спіткала така ж доля, а інша її час-
тина (виробнича кооперація) фактично втратила 
риси кооперативності. Споживчі й промислові 
кооперативи продовжували існувати в дефор-
мованому вигляді, відрізняючись від державних 
підприємств лише деякими формально-юридич-
ними ознаками. 

Висновки 

1. Кооперативи є господарсько-громадськими 
організаціями, що належать до інститутів грома-
дянського суспільства. Хоча українське грома-
дянське суспільство і сьогодні залишається сла-
бо інституалізованим, воно має давнє історичне 
коріння, тісно пов’язане з кооперативним рухом. 
У роки першої світової війни кооперація в Україні 
як найбільш масовий і організований суспільний 
рух відігравала визначальну роль у становленні 
громадянського суспільства, закладенні його со-
ціально-економічних підвалин. Кооперативи, за-
довольняючи матеріальні потреби своїх членів, 
виступали водночас і школою самодіяльності, 
самоврядування, економічного виховання.  

2. За наявності розвинених інститутів демок-
ратії центральною сферою взаємодії коопера-
тивних організацій і держави виступає законо-

давство: за його допомогою кооперативи обме-
жують сферу втручання владних органів у власні 
справи і забезпечують охорону і захист коопе-
ративних відносин від протиправних посягань; 
держава використовує цей інструмент для захи-
сту загальносуспільних інтересів, не виходячи 
при цьому за межі партнерської моделі відносин 
з кооперативним рухом. 

3. Диктаторська природа радянської держа-
ви, що стала інституційним утіленням російсько-
го комунізму, унеможливила цивілізований, пар-
тнерський характер її взаємодії з кооперацією. 
Швидка реорганізація кооперації на засадах ко-
муністичної доктрини в роки "воєнного комуніз-
му" стала можливою завдяки насильницьким 
методам здійснення державної політики, а та-
кож через внутрішнє послаблення кооператив-
ного руху, що відбувалося в роки першої світо-
вої війни і революції одночасно зі стрімким 
чисельним зростанням кооперативів. Фактично 
у 1920 р. більшовики здійснили рейдерське за-
хоплення українських кооперативних структур, 
не схильних до співпраці з владою на її умовах. 
Оскільки це захоплення відбувалося в масшта-
бах багатомільйонної країни, то є підстави трак-
тувати зазначені події як війну (репресивний 
аспект цієї політики належним чином відобра-
жений в історіографії). Тактика нищення опору 
противника зсередини виявилася цілком ефек-
тивною. У результаті більшовицької реорганіза-
ції українська кооперація спочатку втратила 
власне керівництво, а потім – свою приватно-
правову природу, господарську та організаційну 
самостійність і перетворилася на додаток до 
державно-господарського механізму.  

4. З проголошенням НЕПу не відбулося від-
мови радянської влади від принципових засад 
політики щодо кооперації, вироблених в роки 
"воєнного комунізму" – вони лише були присто-
совані до нових економічних умов. На етапі зго-
ртання НЕПу кооперація як явище ринкової 
економіки мала припинити своє існування або 
продовжити його в деформованому вигляді, як 
це сталося зі споживчими товариствами, що 
перетворилися на додаток до колгоспно-
кріпосницької системи.  

5. Знищення кооперації в СРСР на межі 20–
30-х років можна розглядати як викорінення па-
ростків громадянського суспільства, руйнування 
державою однієї з головних перешкод на шляху 
переходу до тоталітарної моделі організації 
влади. Всі зазначені тенденції та події чітко від-
дзеркалюються в радянському кооперативному 
законодавстві. 
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дповідних суспільних відносин. Метою статті є визначення у цивільному праві співвідношення понять особи з понят-
тями суб'єкта цивільного права, суб'єкта цивільних правовідносин й учасника цивільних відносин задля коректного 
вживання цих категорій у сфері правового регулювання цивільних відносин. Використані методи – метод системно-
го аналізу щодо стану проблематики та логіко-правовий метод щодо правомірності визначення поняття "особи" як 
суб'єкта цивільного права та і суб'єкта цивільних відносин, і подальшого розмежування означених понять із власним 
правовим змістом. Результати. Визначено співвідношення понять "суб'єкт права" та "суб'єкт правовідносин" у циві-
льному праві; визначена правова природа "особи" як категорії цивільного права, надане поняття "особи" та встанов-
лено його співвідношення з поняттями "суб'єкт цивільного права" і "суб'єкт цивільних правовідносин"; визначені спів-
відношення понять "особа" і "учасник цивільних відносин". Висновки. Встановлено, що особа є універсальною 
формою права з певною правовою конструкцію, вживання якої у площині цивільного права надає можливість визна-
чити правове положення пріоритетних учасників приватноправових відносин, юридичних та фізичних осіб та виділи-
ти відповідні правові інститути цієї галузі. Під категорію "особи" підпадають як суб'єкти цивільного права (потенційні 
учасники цивільних правовідносин), так і суб'єкти цивільних правовідносин (безпосередні (реальні) учасники цивіль-
них правовідносин), поняття яких не є тотожними. "Учасник цивільних відносин" є найбільш загальною категорією у 
співвідношенні з категорією "особа", оскільки у ч.1 ст.2 Цивільного кодексу України юридичні та фізичні особи (особи) 
визначаються як учасники цивільних відносин.  

Ключові слова: суб'єкт цивільного права;, суб'єкт цивільних правовідносин; учасник цивільних відно-
син; правосуб'єктність; фізична особа; юридична особа 

*** 
Problem statement. Delineation of legal categories and definition of a parity of their concepts is an actual direction of re-
search in a legal science and has important methodological value in sphere of legal regulation of corresponding public rela-
tions. The purpose of article is definition in civil law of a parity of concepts of the person with concepts of the subject of civil 
law, the subject of civil legal relations and the participant of civil relations for the correct use of these categories in the 
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sphere of legal regulation of civil relations. The methods used are a method of system analysis of the state of problems and 
a logical-legal method concerning the legality of the definition of the concept of "person" as a subject of civil law and civil re-
lations, and further differentiation of these concepts with their own legal content. Results. The correlation of the concepts 
"subject of law" and "subject of legal relations" in civil law was determined; the legal nature of "person" as a category of civil 
law, this concept of "person" was determined and its correlation with the concepts of "subject of civil law" and "subject of civil 
relations" was established; the correlation of the concepts of "person" and "participant of civil relations" was determined. 
Conclusions. It has been established that a person is a universal form of law with a certain legal construction, the use of 
which in the plane of civil law makes it possible to determine the legal position of priority participants in private legal rela-
tions, legal entities and individuals and to identify the relevant legal institutions of this branch. The category "persons" in-
cludes subjects of civil law (potential participants of civil legal relations) and subjects of civil legal relations (direct (real) par-
ticipants of civil legal relations), the concept of which is not identical. "Participant of civil relations" is the most general 
category in relation to the category "personality", as part 1 of Article 2 of the Civil Code of Ukraine defines legal entities and 
individuals (persons) as participants of civil relations. 

Key words: subject of civil law; subject of civil legal relationships; participant of civil relations; legal personality; 
individual person; legal entity 

 

Постановка проблеми 

Проблема співвідношення юридичних понять, 
а відповідно й розмежування певних юридичних 
категорій, є однією з найбільш актуальних тем у 
науці цивільного права. Вивчення цієї тематики 
дозволяє зрозуміти зміст норм права та, як вва-
жає С.І. Архипов, має "важливе методологічне 
значення у сфері правового регулювання певних 
суспільних відносин" [1, с.131]. Важливою ключо-
вою категорію наукового аналізу, зокрема, є ка-
тегорія "особи", тому що саме вона історично 
має приватно-правову природу (тобто, пріорите-
тно притаманна цивільному праву). Зокрема, 
вченим досліджена правова природа суб'єкта 
права та притаманна йому правосуб'єктність, та 
визначена ключова позиція доцільності розме-
жування понять "суб'єкта цивільного права" і су-
б'єкта цивільних правовідносин", спираючись на 
виділення двох складових цивільної правосуб'єк-
тності – правоздатності та дієздатності.  

В свою чергу, В.В. Кочін надає поняття осо-
би, визначаючи її юридичну форму участі у при-
ватних відносинах, за допомогою якої уніфіку-
ється можливість суб'єкта права мати та реалі-
зувати належні цивільні права й обов'язки [2]. 
І.П. Грешников позиціонує "особу" як правову 
конструкцію універсального характеру, фікції, 
яка вживається для ідентифікації учасників ци-
вільних відносин (юридичних, фізичних осіб) у 
цивільному обороті [3]. Х.Л.А. Харт (H.L.A. Hart, 
1954) щодо дефініції та теорії в юриспруденції 
визначив доцільність надання поняття "суб'єкт 
права" та феномену юридичної особи. Вчений 
трактував "теорію фікції" у юриспруденції стосо-
вно визначення поняття юридичної особи, ба-
зуючи її на можливості аналогії вживання пев-
них норм права щодо юридичної особи (котра є 
абстрактною правовою конструкцією, що не іс-

нує у реальному житті), які були створені та 
працюють для фізичної особи [4, с.46]. Ця "тео-
рія фікції" була розвинута І.П. Грешниковим для 
визначення поняття "особи". Ллойд Деннис 
(Lloyd D., 1991) аналізував правову природу 
особи, проводячи паралель між організацією 
(юридичною собою) та людською особистістю 
(фізичною особою), де перші позиціонуються як 
природні особи, а другі – створені правом (зако-
ном) штучні особи [5, с.305].  

Означене свідчить про актуальність пробле-
матики, тому метою статті є визначення у циві-
льному праві співвідношення понять особи з 
поняттями суб'єкта цивільного права, суб'єкта 
цивільних правовідносин й учасника цивільних 
відносин задля коректного вживання цих кате-
горій у сфері правового регулювання цивільних 
відносин. Її новизна полягає в розвитку поло-
ження про доцільність аналізу та визначення 
співвідношення поняття "особи" у цивільному 
праві із зазначеними категоріями. Завданням 
статті є: визначення співвідношення понять "су-
б'єкта цивільного права" та "суб'єкта цивільних 
правовідносин; аналіз правової природи юриди-
чної конструкції "особи", надання поняття "особи" 
та визначення його співвідношення з поняттями 
"суб'єкта цивільного права" й "суб'єкта цивільних 
правовідносин"; визначення співвідношення 
"особа" та "учасник цивільних відносин". 

Співвідношення понять суб'єкта цивільного 
права та суб'єкта цивільних правовідносин 

Слід зазначити, на сьогодні науковці вважа-
ють, що означене питання не вирішене у теорії 
права та відповідно у цивільному праві, зокре-
ма, існують дві основні позиції вчених, перша з 
яких полягає в ототожненні двох понять, а за 
другою ці поняття не вважаються синонімічними 
[1, с.7; 6, с.90; 7, c.31].  



ISSN 1995-6134 

 31 Forum Prava, 2020. 60(1). 29–36 
(Research Article) 

Так, С.І. Архипов суб'єкт права розглядав як 
багатоаспектне явище, аналізувавши зазначену 
категорію як особу, правову волю, сукупність 
правових зв'язків, а також як праводієздатність 
(правосуб'єктність); а правосуб'єктність визна-
чав як властивість суб'єкта права [1, с.25–138]. 
З цим слід погодитися, оскільки елементи пра-
восуб'єктності (тобто правоздатність та дієзда-
тність) притаманні суб'єкту права та вказують 
на його здатність бути учасником певних пра-
вовідносинах. Тому, з аналізу правової приро-
ди суб'єкта права Л.О. Самілик, Л.П. Корбут та 
С.С. Алексеєв зауважують на його взаємоза-
лежність з правосуб'єктністю [6, с.90; 8, с.276]. 
Так, В.В. Надьон зазначає, що правосуб'єктність 
у теорії права використовується для характери-
стики індивіда як суб'єкта права [9, с.101]. Якщо 
йдеться про "індивіда", то звісно мається на 
увазі фізична особа, але суб'єктом цивільного 
права є також й юридична особа і, відповідно до 
ст.80 ЦКУ, визначається її правосуб'єктність, а 
саме: юридична особа наділяється цивільною 
правоздатністю та дієздатністю і може бути по-
зивачем та відповідачем у суді. Слід звернути 
увагу, що законодавець у формулі правосуб'єк-
тності юридичної особи положенням, що юри-
дична особа "може бути позивачем та відпові-
дачем у суді" виділяє деліктоздатність, яка на 
наш погляд, є складовою її дієздатності [10]. 
Вважаємо, що через реалізацію елементів пра-
восуб'єктності, суб'єкт права трансформується у 
суб'єкта правовідносин, тобто стає їх безпосере-
днім учасником. Із цього виходить, що суб'єкт 
права, зокрема, у цивільному праві – це цивіль-
но-правова абстракція, потенційний учасник  
цивільних правовідносин, який здатний мати 
особисті немайнові та майнові права, що перед-
бачаються цивільним законодавством. Тобто, 
суб'єкту саме, цивільного права (фізичній або 
юридичній іншої галузі права, особі), як і суб'єкту 
будь-якої притаманні певні галузеві особливості.  

Суб'єкт правовідносин – це суб'єкт суспільно-
го життя, що здатний безпосередньо реалізову-
вати конкретні права та обов'язки, тобто бути 
реальним учасником правовідносин. Зокрема, 
фізична особа у площині цивільного права є 
його суб'єктом, але суб'єктом правовідносин 
здатна бути в залежності від обсягу її дієздат-
ності, яка визначається ст.ст.30–32, 34–35 ЦКУ. 
Так, наприклад, у випадку визнання фізичної 
особи у встановленому законом порядку недіє-
здатною, вона не може бути безпосереднім (ре-
альним) учасником правовідносин; замість неї 

цим учасником буде призначений судом опікун 
(ст.ст.39, 41 ЦКУ), або у спадкових відносинах 
право на заповіт має особа тільки з повною ци-
вільною дієздатністю, а право на спадкування 
за заповітом мають особи, визначені у заповіті, 
а також особи, які мають право на обов'язкову 
частку у спадщині (ст.1231, ч.1 ст.1223, ч.1 
ст.1241 ЦКУ) [10]. З цього випливає, що у циві-
льному праві поняття суб'єкта права та суб'єкта 
правовідносин не коректно вживати як тотожні.  

Також виходить що суб'єкт цивільного права – 
це більш широке поняття у порівнянні з суб'єк-
том цивільних правовідносин, тому що перед-
бачає у своєму змісті більш широке коло су-
б'єктів суспільного життя, яким притаманна 
цивільна правоздатність, а суб'єктами певних 
цивільних правовідносин можуть бути тільки 
такі їх учасники, які відповідають критеріям, 
встановленим законом, тобто мають необхід-
ний обсяг цивільної дієздатності для участі в 
них. Як ще зазначають науковці, суб'єкт права – 
це поняття загальне первинне відносно понят-
тя суб'єкта правовідносин, а поняття останньо-
го – конкретне й вторинне [7, c.35]. 

Особливості правової конструкції "особа"  
у цивільному праві 

Як вважає Ю.С. Гамбаров, вживання катего-
рії "особа" здійснюється для персоніфікації су-
б'єкта приватного права [11, с.445]. Легальне 
визначення поняття особи відсутнє, однак у ч.1 
ст.2 ЦКУ прописано наступне: учасниками циві-
льних відносин є фізичні особи та юридичні 
особи (далі – особи). Тобто, з цього положення 
цивільного права виходить, що законодавець 
виділяє два види осіб: фізичні та юридичні. Від-
повідно до ст.24 ЦКУ, людина як учасник циві-
льних відносин вважається фізичною особою. 
Відповідно до ст.80 ЦКУ, юридичною особою є 
організація, створена і зареєстрована у встано-
вленому законом порядку [10]. Щодо визначен-
ня правової природи особи є конструктивні ви-
сновки В.В. Кочина та І.П. Грешникова. Так, В.В. 
Кочин зазначає, що особа є юридичною форми 
участі у приватних відносинах, за допомогою 
якої уніфікується можливість суб'єкта права ма-
ти та реалізувати належні цивільні права та 
обов'язки. І.П. Грешников вважає, що введення 
до правового обороту конструкції "особа" до-
зволило юристам абстрагуватись від цілого 
комплексу явищ повсякденного життя, зокрема, 
незалежно від віку, стану здоров'я, кількості чи 
юридичної організованості людей: усі вони  



ISSN 1995-6134 

 
32 Forum Prava, 2020. 60(1). 29–36 

(Research Article) 

підпадають під фікцію особи – юридичної або 
фізичної, що дає можливість із розвитком циві-
лістичних відносин поширювати цю конструкцію 
на всі явища цивільного обороту [2, с.55; 3 с.10–
11]. Перша позиція є коректною з точки зору то-
го, що вживання категорії "особа" дозволяє у 
нормах цивільного права здійснити зовнішнє 
оформлення змісту загальнообов'язкових пра-
вил поведінки учасників приватноправових від-
носин (фізичних і юридичних осіб). Друга докт-
рина щодо "особи" вказує на її універсальність і 
можливість охопити її правовим змістом певні 
ідентифікуючи ознаки суб'єктів цивільного права 
та суб'єктів цивільних правовідносин. Позиціо-
нування особи і як "правової конструкції", і як, 
так званої, "фікції" доцільно, оскільки, по-перше, 
правова (юридична) конструкція – це таке роз-
ташування правового матеріалу, яке характери-
зується внутрішньою єдністю прав, обов'язків і 
відповідальності відповідних учасників право-
відносин; по-друге, під фікцію особи, як вважає 
вчений, на відміну від Х.Л.А. Харта, підпадають 
не тільки юридичні, але й фізичні особи. На на-
шу думку, з одного боку, коли йдеться про за-
стосування "теорії фікції" щодо юридичних осіб, 
тобто, маючи на увазі позиціонування їх як 
"особи" в якості і суб'єкта права, і суб'єкта пра-
вовідносин, то це цілком справедливо, тому, що 
під "особою" поза юриспруденцією прийнято 
розуміти людину, як живу істоту, а не організа-
цію. У приватному же (цивільному) праві юри-
дична особа штучний суб'єкт, створений у по-
рядку, визначеному законом з метою участі у 
цивільному обороті. З іншого боку, для фізичної 
особи, якою є людина (ст.24 ЦКУ), категорія 
особи ні є фікцією, кожна людина – це особа, 
але у приватному праві фізична особа – це та-
кож назва юридичної категорії, що визначена 
законодавцем. Таким чином, "особа" вживаєть-
ся як умовний номінал (назва правової категорії, 
що введений та застосовується для визначення 
відповідної правової (юридичною) конструкції, а 
також і форми права.  

Набуття статусу особи дозволяє учасникам 
цивільних відносин реалізувати свою правосу-
б'єктність – правоздатність і дієздатність. Як ві-
домо, правосуб'єктність виділяють трьох видив: 
загальну – це здатність особи бути суб'єктом 
права взагалі; галузеву – здатність бути суб'єк-
том права відповідної галузі; спеціальну – здат-
ність бути суб'єктом визначеної групи відносин у 
межах конкретної галузі права [13, с.138]. Вихо-
дячи з визначення основного юридичного змісту 

різних видів правосуб'єктності, слід зауважити 
на двох концептуальних висновках: по-перше, 
галузева правосуб'єктність, виходячи з вищена-
веденого контексту, притаманна суб'єкту циві-
льного права, спеціальна – суб'єкту цивільних 
правовідносин, тобто, поняття суб'єкта права та 
суб'єкта правовідносин у даному випадку також 
не ототожнюються з оглядом на визначення у 
теорії права зазначених видів правосуб'єктності; 
по-друге, варто мати на увазі, що тільки у циві-
льному праві як складові елементи правосуб'єкт-
ності окремо виділяються категорії правоздатно-
сті та дієздатності, тому тим більш є доцільним 
розмежування понять суб'єкта цивільного права 
та суб'єкта цивільних правовідносин. У більшій 
мірі принциповим це розмежування є саме для 
фізичних осіб, для яких набуття певного статусу 
означає зміну їх цивільної правосуб'єктності, яка 
виявляється, в першу чергу, у трансформації 
видів дієздатності фізичної особи у залежності 
від її віку – часткова цивільна дієздатність (ст.31 
ЦКУ), неповна цивільна дієздатність (ст.32 
ЦКУ), повна цивільна дієздатність (ст.34 ЦКУ). 
Також для осіб у цивільному праві, як носіїв пе-
вних прав та обов'язків із здатністю їх здійснен-
ня у певному обсязі в залежності від статусу, 
визначеного цивільним законодавством, можна 
визначити спеціальну цивільну правосуб'єкт-
ність, яка може виявлятися у різних випадках 
реалізації цивільної дієздатності, наприклад, 
правочиноздатності (тестаментаздатності, тра-
нсдієздатності, бізнес-дієздатності), деліктозда-
тності тощо. 

Слід зазначити, що на відміну від цивільної 
правоздатності фізичної особи, яка гарантуєть-
ся їй державою у певному обсязі, цивільна діє-
здатність пов'язана з активним волевиявленням 
фізичної особи стосовно набування певних 
прав. І ця можливість може бути реалізована не 
тільки з оглядом на критерій наставання певно-
го віку фізичної особи, але й з урахуванням на-
явності у неї психічного захворювання, система-
тичного зловживання спиртними напоями, 
наркотичними засобами, токсичними речовина-
ми, азартними іграми тощо, коли у судовому 
порядку передбачається можливість обмеження 
цивільної дієздатності фізичної особи (ст.36 
ЦКУ). А також внаслідок хронічного, стійкого 
психічного розладу фізична особа у судовому 
порядку може бути визнана недієздатною (ст.39 
ЦКУ). Якщо фізична особа має статус обмежено 
дієздатною за рішенням суду, то вона не може 
самостійно здійснювати у повному обсязі свої 
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майнові права, тобто бути контрагентом у пра-
вочині, а тільки за згодою піклувальника (ст.37 
ЦКУ), а якщо фізична особа має статус недієз-
датною, то зазначені права від її імені та в її ін-
тересах вчиняє опікун, тобто, сама недієздатна 
фізична особа не є правочиноздатною (ст.41 
ЦКУ). Отже, з норм закону виходить, що у за-
значених випадках фізична особа є суб'єктом 
цивільного права, але не може бути безпосере-
днім (або реальним) учасником цивільних пра-
вовідносин (тобто їх суб'єктом) повністю або 
частково, що підтверджує коректність позиції 
розмежування категорій "суб'єкт права" та "су-
б'єкт правовідносин", а відповідно й їх понять, 
зокрема, у площині цивільного права з оглядом 
виділення у цивільній правосуб'єктності двох її 
складових – правоздатності і дієздатності. При 
цьому, слід зазначити, що й суб'єкт цивільного 
права, й суб'єкт цивільних правовідносин підпа-
дають під категорію "особи", що може характе-
ризувати її певну універсальність.  

Висновок стосовно значущості категорії "осо-
ба" у цивільному праві справедливий також і 
щодо юридичних осіб, але має своє додаткове 
обґрунтування. Так, правосуб'єктність юридич-
них осіб, тобто їх правоздатність і дієздатність у 
ЦКУ визначається окремими нормами, а саме, 
ст.ст.91, 92. Однак можна цілком погодитися з 
думкою цивілістів, що юридична особа стає 
правосуб'єктною з моменту її створення, тобто з 
моменту її державної реєстрації стає не тільки 
правоздатною, а й дієздатною [12, с.160]. Тобто, 
для юридичної особи законодавством не визна-
чаються види дієздатності, або можливість об-
меження або не визнання недієздатною, як для 
фізичної особи. Однак у межах певної діяльнос-
ті, що здійснює юридична особа як учасник ци-
вільного обороту (або як суб'єкт господарюван-
ня), вона може бути безпосереднім учасником 
правовідносин, наприклад, у сфері купівлі про-
дажу товарів, але при цьому не приймати 
участь у біржовій, страховій та інших видах дія-
льності. Таким чином, у відносинах купівлі про-
дажу юридична особа є суб'єктом правовідно-
син, а стосовно відносин страхування, біржової 
та іншої діяльності вона є, на нашу думку, су-
б'єктом права, що здатний бути суб'єктом відпо-
відних правовідносин. Слід також звернути увагу 
на законодавче положення відносно юридичних 
осіб, що вони залежно від порядку їх створення, 
поділяються на юридичних осіб приватного 
права та юридичних осіб публічного права (ч.2 
ст.81 ЦКУ). Фахівці вважають, що у даному ви-

падку йдеться про поділення осіб на види за 
зазначеним критерієм, а не про позиціонування 
їх особами публічного права (це протиприродно 
їх суті), тому що юридичні особи є явищем при-
ватного права, але при цьому юридичні особи 
можуть бути суб'єктами не тільки приватних, 
але й публічних правовідносин, коли виступа-
ють як платники податків або підлягають адміні-
стративному стягненню [14, с.23]. Аналітичні 
висновки фахівців стосовно можливості транс-
формації правосуб'єктності юридичних осіб є 
справедливими і підтверджують, на наш погляд, 
точку зору про нетотожність понять суб'єкта 
права і суб'єкта правовідносин, зокрема суб'єкта 
цивільного права і суб'єкта цивільних правовід-
носин у даному контексті, коли ці категорії вжи-
ваються щодо юридичних осіб.  

Отже, інститут юридичної особи, як вважають 
правознавці, введений для того, щоб його нор-
ми закріпили організаційно-структурну, майнову і 
функціональну єдність відмінного від фізичної 
особи учасника цивільних правовідносин, вста-
новили межі його цивільної правоздатності і діє-
здатності, визначили порядок створення і припи-
нення, врегулювали низку питань, що загалом 
дають можливість визначити правове станови-
ще такого учасника [12, с.140–141]. У даному 
контексті звісно йдеться про правовий інститут 
юридичної особи як про сукупність норм, що ре-
гулюють відповідні правовідносини, але категорія 
"юридична особа" є ключовою у цьому інституті, 
тому відповідно ця сукупність норм передбачає 
для будь-якої організації (ст.80 ЦКУ), що здійс-
нює свої права та обов'язки як учасник у цивіль-
ному обороті у якості юридичної особи (тобто 
юридичної особи приватного або публічного 
права, підприємницьких а непідприємницьких 
товариств, установ тощо), – визначення її пев-
ного правового становища. До того ж, врахову-
ючи думку фахівців про те, що така категорія як 
юридична особа постійно трансформується, 
змінюючи свої основні функції залежно від тієї 
соціально-економічної формації у якій вона фу-
нкціонує [12, c.139], потреба у гнучкій правовій 
конструкції, що має вживатися відносно відпові-
дних суб'єктів приватного права для ідентифі-
кації їх у цивільному обороті, вочевидь.  

Таким чином, категорія "особа" є умовним 
номіналом (фікцією), що застосовується у циві-
льному праві для визначення юридичної конс-
трукції з певним правовим змістом, а водночас і 
формою права, що ідентифікує учасників циві-
льних відносин фізичних і юридичних осіб (ч.1 
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ст.2 ЦКУ), дозволяє виділити у цивільному праві 
інститути юридичних і фізичних осіб, з визна-
ченням їх правового становища, а з розвитком 
законодавства доповнювати і змінювати норми 
відповідних інститутів, але при цьому чітко оріє-
нтувати на учасників цивільних відносин – на 
фізичну особу як на людину, на юридичну особу 
як на певну організацію у межах цивільного 
обороту. До того ж категорією "особа" у площині 
цивільного права правомірно визначати і "су-
б'єкта цивільного права", і "суб'єкта цивільних 
правовідносин", які слід розмежовувати, і не ко-
ректно, на наш погляд, розглядати як тотожні. 

Учасники цивільних відносин як категорія 
цивільного права 

Учасники цивільних відносин визначаються 
ст.2 ЦКУ, де відповідно до її ч.1 ними є фізичні та 
юридичні особи (особи), а у ч.2 прописано, що 
учасниками цивільних відносин є: держава Укра-
їна, Автономна Республіка Крим, територіальні 
громади, іноземні держави та інші суб'єкти публі-
чного права [10]. Отже, зі змісту ст.2 ЦКУ вихо-
дить, що законодавець виділяє два види учасни-
ків цивільних відносин: особи; вище зазначені 
суб'єкти публічного права. Слід звернути увагу, 
що за логікою норми на осіб (фізичних та юриди-
чних) вказується як на суб'єктів приватного пра-
ва, що є однією з ознак поняття особи. Таким 
чином, категорія "учасник цивільних відносин" є 
більш загальною відносно категорій "особа", "су-
б'єкт цивільного права", "суб'єкт цивільних пра-
вовідносин", тому що "особами" згідно закону 
визначають юридичних і фізичних осіб як учасни-
ків цивільних відносин (ч.1 ст.2 ЦКУ), а поняття 
особи, в свою чергу, в цивільному праві, як дове-
дено вище, включає суб'єктів цивільного права 
як потенційних учасників певних правовідносин і 
суб'єктів правовідносин як безпосередніх (або 
реальних) учасників цивільних правовідносин. 

З цього можна надати наступне визначення 
поняття особи у цивільному праві, отже, особа – 
це такий умовний правовий номінал (фікція), 
яким називають універсальну форму права з пе-
вною правовою конструкцію, котрою визнача-
ються пріоритетні учасники приватноправових 
відносин, юридичні та фізичні особи та відповідні 
правові інститути у площині цивільного права, у 
нормах яких прописується можливість зазначе-
них учасників виступати суб'єктами цивільного 
права (тобто, бути потенційними учасниками ци-
вільних правовідносин) і суб'єктами цивільних 
правовідносин (тобто, бути безпосередніми (ре-
альними) учасниками цих правовідносин) . 

Висновки 

1. Вважаємо доцільним і логічним не ототож-
нювати категорії "суб'єкт цивільного права" та 
"суб'єкт цивільних правовідносин", оскільки пра-
восуб'єктність у цивільному праві передбачає 
наявність двох складових, правоздатності та 
дієздатності, які не однаково реалізуються для 
суб'єктів приватного (цивільного) права – юриди-
чних і фізичних осіб. Фізичним особам як суб'єк-
там цивільного права у повному обсязі гаранту-
ється правоздатність з моменту їх народження, 
таким чином, будь-яка фізична особа отримає 
законодавчо встановлений потенціал бути уча-
сником цивільних правовідносин. Але можли-
вість самостійно реалізувати дієздатність у пев-
ному обсязі фізична особа здатна тільки при 
наявності встановлених законодавцем умов 
(наставання певного віку, відсутності психічного 
розладу), тобто не завжди вона може бути са-
мостійним безпосереднім (реальним) учасником 
цивільних відносин, їх суб'єктом. Тому будь-яка 
фізична особа є суб'єктом цивільного права, 
але не кожна фізична особа може реалізувати 
юридичну здатність бути суб'єктом цивільних 
правовідносин. Для юридичних осіб правоздат-
ність і дієздатність настають одночасно, з мо-
менту державної реєстрації, однак розв'язання 
питання розмежування понять суб'єкта права і 
суб'єкта правовідносин стосується й їх також, 
тому що будь-яка юридична особа у межах ци-
вільного обороту здатна бути суб'єктом права як 
потенційний учасник, що має можливість брати 
участь у певних відносинах, або бути суб'єктом 
цивільних правовідносин, який здійснює певну 
діяльність, передбачену відповідними установ-
чими документами. 

2. Категорією "особа" поєднуються, на наш 
погляд, і суб'єкти цивільного права, і суб'єкти ци-
вільних правовідносин, набуваючи статус особи 
як учасники цивільних відносин, вони реалізують 
свою правосуб'єктність. Правова конструкція 
"особи" є універсальною формою права для іде-
нтифікації учасників цивільних відносин, фізич-
них і юридичних осіб (ч.1 ст.2 ЦКУ), яка дозволяє 
виділити у площині цивільного права інститути 
юридичних і фізичних осіб, з визначенням їх пра-
вового становища, а з розвитком законодавства 
доповнювати та змінювати норми відповідних 
інститутів, але при цьому чітко орієнтувати на 
учасників цивільних відносин – на фізичну особу 
як на людину, на юридичну особу як на певну 
організацію у межах цивільного обороту. 
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3. "Учасник цивільних відносин" є найбільш 
загальною категорією у співвідношенні з катего-
рією "особа", оскільки у ч.1 ст.2 ЦКУ юридичні і 
фізичні особи визначаються як учасники цивіль-
них відносин, а поняттям особи охоплюються 
суб'єкти цивільного права (як потенційні учас-
ники цивільних відносин) і суб'єкти цивільних 
правовідносин (як безпосередні (реальні) учас-
ники цих правовідносин). 

Конфлікт інтересів 

На думку автора є відсутнім будь-який конф-
лікт інтересів.  

Вираз вдячності  

Стаття виконана автором одноосібно в ме-
жах ініціативної наукової розвідки. В роботі за 
відправну точку дослідження взяті конструктивні 
наукові висновки названих у статті науковців. 
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RESTRICTION OF PERSONAL RIGHTS WHEN REMOVING 
DIGITAL SOURCES OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Використання електронної інформації досі залишається майже неврегульованим у націона-
льному кримінальному процесуальному законодавстві. Це стосується забезпечення використання цього різновиду 
інформації та її носіїв у доказуванні у кримінальному процесі та недопущення протиправних і необґрунтованих пору-
шень чи обмежень прав людини (на приватне життя, таємницю листування, власність, підприємницьку діяльність 
тощо) та її законних інтересів у випадках, коли такі носії інформації мають бути вилучені для виконання завдань кри-
мінального провадження. Тому провідне значення має побудова такого механізму обмеження прав особи під час 
одержання цифрових носіїв доказової інформації, який би дозволив віднайти необхідний баланс між можливістю 
здійснення ефективного досудового розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності з 
одного боку, й інтересами осіб, яким може бути завдана істотна шкода під час застосування заходів забезпечення 
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кримінального провадження щодо належного їм майна, з іншого боку. Метою статті є розкриття правової природи 
цифрових джерел доказової інформації та їх місця у системі доказів з погляду de jure і de lege ferenda, а також, 
з’ясування допустимого співвідношення між обмеженням прав особи під час вилучення цифрових доказів та необ-
хідністю формування доказової інформації під час досудового розслідування (на прикладі проекту закону № 9484). 
Методи дослідження обрані з урахуванням специфіки цілей, задач, об’єкта і предмета дослідження. Серед них діа-
лектичний метод, який надав змогу розкрити окремі аспекти обмеження прав особи під час вилучення цифрових 
джерел доказової інформації у кримінальному провадженні; формально-юридичний (юридико-технічний) метод, що 
був використаний для вивчення норм права, дослідження особливостей юридичної техніки; герменевтичний, за яким 
з'ясовано правовий зміст норм КПК та законодавчих пропозицій та виявлені дефекти нормативного регулювання. 
Результати. Зроблений аналіз законодавчих пропозицій, спрямованих на врегулювання окремих аспектів обмежен-
ня прав свободи під час вилучення цифрових джерел доказової інформації (на прикладі законопроекту № 9484), до-
зволив визначити їх недоліки: спроби "вписати" електронні докази у вже існуючу декілька десятиліть систему проце-
суальних джерел доказів без врахування їх специфічної правової природи; залишення поза увагою випадків, під час 
яких вилучення цифрових пристроїв об’єктивно необхідно (як, наприклад, проведення експертизи у лабораторних 
умовах), інакше існує ризик втрати доказової інформації, тощо, а також переваги: намагання визначити місце елект-
ронних доказів у системі процесуальних джерел; прагнення віднайти рівновагу між необхідним для виконання за-
вдань кримінального провадження вилученням цифрових носіїв інформації та необґрунтованим обмеженням права 
власності особи тощо. Висновки. Запропоновано розширити перелік процесуальних джерел доказів шляхом допов-
нення цифровими джерелами доказової інформації. 

Ключові слова: цифрове джерело інформації; обмеження прав особи; доступ та вилучення 
*** 

Problem statement. The all-embracing technology of social middleware called to penetrate IT to the realms of life. The loss 
of the electronic information is even lower than that of the national criminal procedural legislation. It is intended to put in or-
der the days, from one side, the question of ensuring that this type of information and its media is used in criminal proceed-
ings and, on the other, to prevent unlawful and unjustified violations or restrictions on human rights (privacy, correspond-
ence, property, business, etc.) and its legitimate interests in cases, when such media should be removed for criminal 
prosecution purposes. Therefore, the leading role in this respect is to establish such a mechanism for restricting the rights of 
individuals in obtaining digital media of evidence that would strike the necessary balance between the possibility of an effec-
tive pre-trial investigation and the prosecution of perpetrators on the one hand, and the interests of persons who may be ma-
terially prejudiced by the enforcement of criminal proceedings against their property, on the other hand. Purpose: The arti-
cles are to disclose the legal nature of digital sources of evidence and their place in the evidence system from the point of 
view of de jure and de lege ferenda, as well as to clarify the permissible relationship between the restriction of a person's 
rights in the seizure of digital evidence and the need to produce evidence during pre-trial investigation (on the example of 
draft law No. 9484). Methods are chosen based on the specifics of the goals, objectives object and subject of the study. The 
system used the methods of scientific cognition; in particular, the methodological basis was the dialectical method, which al-
lowed revealing certain aspects of the restriction of the rights of the individual while seizing digital sources of evidence in 
criminal proceedings. In addition, the formal-legal (legal-technical) method was used to study the rules of law, to analyze the 
features of legal technology; and the hermeneutical method revealed the legal content of the CCP norms, legislative pro-
posals and defects in legal regulation. Results: analysis of legislative proposals aimed at regulating certain aspects of the 
restriction of liberties while retrieving digital sources of evidentiary information (on the example of Bill No. 9484) made it pos-
sible to identify their shortcomings: attempts to "incorporate" electronic evidence into an existing system of procedural 
sources for several decades without regard to their specific legal nature; the neglect of cases where the removal of digital 
devices is objectively necessary (such as, for example, examination in the laboratory), otherwise there is a risk of loss of ev-
identiary information, etc., as well as the advantages of: trying to determine the place of electronic evidence in the system of 
procedural sources; the desire to strike a balance between what is necessary to carry out the criminal proceedings by seiz-
ing digital media and the unjustified restriction of the property right of the individual and the like. Conclusions: the conduct-
ed research gives grounds to argue for the need to expand the list of procedural sources of evidence by supplementing digi-
tal sources of evidence. 

Key words: digital source information; restrictions on individual rights; access and deletion 
 

Постановка проблеми 

Поступова всеохоплююча технологізація со-
ціального середовища призвела до проникнен-
ня IT до різних сфер життя. Водночас викорис-

тання електронної інформації досі залишається 
майже неврегульованим у національному кри-
мінальному процесуальному законодавстві. За-
значене ставить на порядок денний, з одного 
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боку, питання про забезпечення використання 
цього різновиду інформації та її носіїв у доказу-
ванні у кримінальному процесі, а з іншого – не-
допущення протиправних і необґрунтованих по-
рушень чи обмежень прав людини (на приватне 
життя, таємницю листування, власність, підпри-
ємницьку діяльність тощо) та її законних інте-
ресів у випадках, коли такі носії інформації  
мають бути вилучені для виконання завдань 
кримінального провадження. Тому провідне зна-
чення у цьому аспекті має побудова такого ме-
ханізму обмеження прав особи під час одер-
жання цифрових носіїв доказової інформації, 
який би дозволив віднайти необхідний баланс 
між можливістю здійснення ефективного досу-
дового розслідування та притягнення винних 
осіб до кримінальної відповідальності з одного 
боку, й інтересами осіб, яким може бути завда-
на істотна шкода під час застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження щодо 
належного їм майна, з іншого боку.  

Важливим є наукове обґрунтування означеної 
проблематики, щодо чого, наприклад, О.Г. Гри-
гор’єв звертає увагу на кримінальне процесуа-
льне значення комп’ютерної інформації та її мі-
сце в теорії доказів, а також межі прикладного 
використання цього виду інформації у криміна-
льному процесі; М. А. Іванов характеризує циф-
рову інформацію та машинні носії у різних фор-
мах, встановлює співвідношення між цими об’єк-
тами та речовими доказами і документами, 
здійснює кримінально-процесуальну класифіка-
цію цифрової інформації та машинних носіїв. 
С.І. Кувичкова досліджує особливості поділу 
такої інформації на ту, що характеризується 
процесуальною природою, та таку, що має "аль-
терпроцесуальне" походження; Р.І. Оконенк ви-
значає поняття електронних доказів та розкриває 
їх специфічні властивості, пропонує дефініцію 
поняття "дослідження електронного доказу" та 
аналізує можливі форми реалізації цієї діяльно-
сті, окреслює напрямки можливого вдоскона-
лення кримінального процесуального законо-
давства у сфері захисту таємниці приватного 
життя особи, у контексті вилучення та дослі-
дження електронних носіїв інформації, з ураху-
ванням досвіду США тощо; Д.М. Цехана, вводячи 
поняття цифрових доказів, надає їх визначення 
та висвітлює особливості останніх, а також під 
іншим кутом пропонує поглянути на питання за-
безпечення дотримання вимог щодо допусти-
мості цих доказів; та багатьох інших.  

Слід також звернути увагу на дослідження 
Ш. Гудісона (Sean E. Goodison, 2015), Р. Девіса 

(Robert C. Davis, 2015) та Б. Джексона (Brian A. 
Jackson, 2015), які, оцінюючи переваги викорис-
тання різноманітних видів цифрової інформації 
(на кшталт, даних GPS для встановлення пере-
бування підозрюваних на місці злочину або по-
близу нього, аналіз текстових повідомлень та 
електронної пошти, фотографій та метаданих із 
соціальних мереж) для забезпечення ефектив-
нішого розслідування, звертають увагу на кри-
міналістичні проблеми у використанні цього ви-
ду доказів, пропонуючи прикладні напрямки їх 
вирішення [1]; О. Керр (Orin S. Kerr, 2005), яким 
проведено аналіз можливості використання 
класичної моделі кримінального процесуального 
для врегулювання розслідування, пов’язаного з 
цифровими доказами, за результатами якого 
зроблено висновок про необхідність запрова-
дження нових методів збору цифрових доказів, 
а отже і нових правових стандартів роботи з 
ними тощо [2]; Ф. Моліна (Fernando Molina, 
2017), Г.Д. Родригез, (Glen Dario Rodriguez, 
2017), що акцентують увагу на збереженні циф-
рових доказів у матеріалах кримінальної спра-
ви, оцінюючи потенційні ризики втрати важливої 
доказової інформації [3] тощо.  

При цьому, з’ясування юридичної природи 
цифрових доказів (зокрема, визначення її хара-
ктерних властивостей та місця з-поміж інших 
засобів доказування), використання, зберігання 
такого різновиду доказової інформації, неодмін-
но пов’язане з обмеженням прав особи у разі 
вилучення цифрових джерел, як з боку законо-
давця, підтвердженням чого є різноманітні зако-
нопроекти (наприклад, реєстр. № 9484 від 
17.01.2019 р., № 2740 від 15.01.2020 р. та ін.), 
так і з боку правозастовників та зацікавлених у 
цьому осіб. 

Тому метою статті є встановлення правової 
природи та місця цифрових джерел доказової 
інформації у кримінальному процесі, виявлення 
недоліків вітчизняного законодавства та право-
застосовної практики стосовно питання їх вилу-
чення, та формулювання пропозицій, спрямо-
ваних на подолання цих недоліків. Її новизна 
полягає в аналізі специфіки вилучення таких 
об’єктів у кримінальному провадженні, обумов-
леній необхідністю одночасного врахування як 
інтересів ефективного досудового розслідуван-
ня та правосуддя, так і прав приватних осіб; 
оцінці ризиків, "прихованих" у таких законодав-
чих ініціативах; та пропозиції способів їх уник-
нення. Завданням роботи є розкриття правової 
природи цифрових джерел доказової інформа-
ції та їх місця у системі доказів з погляду de jure 
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і de lege ferenda, а також, з’ясування допустимо-
го співвідношення між обмеженням прав особи 
під час вилучення цифрових доказів та необхід-
ністю формування доказової інформації під час 
досудового розслідування (на прикладі проекту 
закону № 9484). 

Правова природа та місце цифрових джерел 
доказової інформації у системі доказів з  
погляду de jure і de lege ferenda 

Щодо встановлення юридичної природи ци-
фрових джерел доказової інформації та визна-
чення їх місця серед процесуальних джерел 
доказів слід звернути увагу, що у перелічених 
раніше проектах законів були зроблені спроби 
вирішити ці завдання, зокрема, шляхом відне-
сення електронної інформації та її носіїв до ре-
чових доказів, за умови відповідності критеріям, 
передбаченим у ч.1 ст.98 КПК. Попри позитивне 
прагнення вирішити законодавчі прогалини, по-
дібний підхід до розв’язання цієї прикладної та 
наукової проблеми, на наш погляд, викликає 
певні зауваження.  

Зокрема, у науковій літературі існує плюра-
лізм думок із цього напрямку, а їх системний 
аналіз дає підстави для виокремлення принай-
мні таких чотирьох підходів: 

(1) можливість віднесення цієї категорії 
об’єктів до документів. Зокрема, С.В. Василь-
єв та Л.М. Ніколенко щодо відео-, аудіозаписів і 
кіноматеріалів заперечують необхідність виді-
лення їх як самостійного процесуального дже-
рела, акцентуючи при цьому на тому, що саме 
має першочергове доказове значення у носії – 
інформація, зафіксована на ньому, а не його 
фізичні властивості. Водночас вказане обумов-
лює необхідність перекодування такої інформа-
ції із застосуванням спеціальних технічних за-
собів доказів для ознайомлення з нею під час 
судового розгляду [4, с.113]; 

(2) можливість віднесення цієї категорії 
об’єктів до речових доказів. Так, наприклад, 
А.С. Білоусов розглядає комп’ютерні об’єкти як 
один з різновидів окремої групи речових доказів, 
пояснюючи особливою сферою використання, а 
саме з метою створення, обробки, накопичення 
чи передачі інформації в її електронному вигля-
ді [5, с.14]; 

(3) можливість віднесення цієї категорії 
об’єктів як до документів, так і до речових до-
казів. Такого висновку, наприклад, доходить 
О.Г. Григор’єв [6, с.98], а також М.М. Єгоров, 
вказуючи на те, що цифрові докази можуть бути 
визнані як речовими доказами, так і документа-

ми, за умови віддання переваги першим за ная-
вності певних спорів або сумнівів при вирішенні 
цього питання [7, с.19]. Близькою є й позиція С.І. 
Кувичкова, на думку якого електронна інформа-
ція у різних її формах і видах виступає речовим 
доказом; водночас інформація, представлена в 
електронному вигляді, буде вважатися таким 
джерелом доказів як документ, якщо вона зафі-
ксована на будь-якому матеріальному об'єкті з 
реквізитами, що дозволяють ідентифікувати її 
та встановити на її основі обставини, які підля-
гають доказуванню у справі [8, с.15]. Р.І. Оконе-
нко також відстоює подібний підхід, зазначаючи, 
що при вирішенні питання, в якості чого висту-
пає електронна інформації, доцільно зміст фай-
лу логічно розділити на два види відомостей: 
основний зміст файлу (відомості, для викорис-
тання яких файл і був створений) та інформацію 
про властивості й характеристики файлу (місце 
знаходження файлу на диску, час створення, 
внесення змін і т.п.) – якщо значення для про-
вадження, поряд з основним змістом файлу, 
матиме інформація про властивості файлу, то 
електронний носій інформації можна розглядати 
в якості речового доказу, якщо ж значення для 
справи має лише зміст файлу, то відповідний 
матеріальний носій може бути залучений до 
справи в вигляді іншого документа [9, с.17]; 

(4) необхідність виокремлення цифрових 
джерел доказової інформації як самостійного 
процесуального джерела. Зокрема, як вказує 
Д.М. Цехан, це обумовлюється унікальними ха-
рактеристиками цифрової інформації та її носі-
їв, насамперед її нематеріальністю [10, с.259]. 
Керуючись критеріями доказового значення, 
механізму утворення, сприйняття та середови-
ща існування, Н.А. Зігура та Г. В. Кудрявцева 
пропонують відмежувати комп’ютерну інформа-
цію від речових доказів [11, с.47]. Не може бути 
віднесена ані до документів, ані до речових до-
казів цифрова інформація, зафіксована на ма-
шинному носії, і на думку М.А. Іванова, який 
пропонує виокремити її як самостійне джерело 
відомостей, керуючись такими специфічними 
властивостями: (1) неречова природа; (2) при-
родно-технічні особливості створення, обробки, 
збереження, передачі; (3) особливі кримінальні 
процесуальні процедури та криміналістичні 
прийоми її пошуку та вилучення, дослідження, 
перекодування тощо [12, с.170]. О.П. Метелев, 
розглядаючи гносеологічну та правову природу 
цифрових доказів, констатує гіпотетичну мож-
ливість віднесення останніх і до речових доказів, 
і до документів, але при цьому більш логічним 
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також вважає виділення цифрової (електронної 
інформації як окремого виду доказів у криміна-
льному процесі [13, с.83]. 

Підтримуючи аргументацію прихильників че-
твертого підходу, виокремимо характерні влас-
тивості цифрових джерел доказової інформації, 
що обґрунтовують її особливу процесуальну 
природу: а) обумовлений відсутністю констатно-
го зв’язку з матеріальним носієм неречовий ха-
рактер, – зважаючи на це електронна інформація 
є трансльованою (тобто, може бути переданою з 
одного носія на інший) та мультиплікативною 
(одночасного може існувати на різних носіях); б) 
обов’язковість інтерпретації та перекодування 
цифрової інформації з використанням спеціаль-
них технічних засобів і програмного забезпе-
чення через неможливість її безпосереднього 
сприйняття та подальшого дослідження, що 
обумовлює специфічний порядок збирання, пе-
ревірки й оцінки; в) її мінливість, яка проявля-
ється в існуванні можливості дистанційного вне-
сення змін до електронної інформації та її 
знищення [14, с.102–103]. 

Отже, de lege ferenda (з погляду закону, при-
йняття якого бажане), уявляється більш вдалим 
підхід, спрямований на виділення цифрових 
джерел доказової інформації в якості самостій-
ного процесуального джерела, як, наприклад, 
зроблено в Кримінальному процесуальному за-
коні Латвії (ст.136 із назвою "Електронні докази", 
під якими розуміються відомості про факти в 
формі електронної інформації, обробленої, збе-
режуваної або переданої пристроями або сис-
темами автоматизованої обробки даних) [15]. У 
КПК Молдови частина 9 глави ІІІ розділу ІV но-
сить назву "Матеріальні засоби доказування", 
серед яких, зокрема, виділяються й аудіо- та 
відеозаписи, фотографії та інші носії інформації 
(ст.164) [16].  

У вітчизняному адміністративному, госпо-
дарському та цивільному процесуальному зако-
нодавстві також обрано підхід щодо виділення 
електронних доказів як самостійного виду дока-
зів (ст.99 КАС, ст.96 ГПК, ст.100 ЦПК). У цьому 
контексті слід додати, що на думку, наприклад, 
А.В. Ратнової, попри те, що вказані законодавчі 
акти і не зачіпають безпосередньо криміналь-
ний процес, такий законодавчий підхід (а саме 
виділення електронних доказів поряд із речови-
ми та письмовими) є прогресивним і позитивним 
прикладом і для цієї процесуальної галузі права 
[17, с.237]. Підтримує таку ідею й А.В. Ковален-
ко, вказуючи, що такого роду законодавчі нове-
ли "не мають оминути і кримінальний процес", 

оскільки "теорія процесуального доказування є 
міждисциплінарним напрямом наукового пошуку 
та інтегрованою сферою знань" [18, с.239]. На-
ведені аргументи близькі й нам, а тому вислов-
люємо свої сподівання на найскоріше запрова-
дження подібних нормативних приписів і у КПК.  

Обмеження прав особи під час вилучення 
цифрових доказів VS втрата доказової  
інформації (на прикладі проекту закону 
№ 9484) 

Даючи наукову оцінку окремим пропозиціям, 
зокрема, законопроекту № 9484, слід звернути 
увагу, що викликає певні застереження ідея до-
повнити пункт 4 частини шостої статті 100 КПК 
України новими абзацами четвертим, п’ятим і 
шостим. Зокрема, цими положеннями передба-
чається покладення обов’язку "повернення вла-
снику (законному володільцю) або передачі йо-
му на відповідальне зберігання речових доказів, 
що не містять слідів кримінального правопору-
шення, у вигляді пристроїв для обробки, пере-
давання та зберігання електронної інформації 
або їх складових, якщо вони використовуються 
як предмети або засоби праці та/або вилучення 
яких може завдати істотної шкоди їх власнику 
(законному володільцю)" [19]. Тут слід звернути 
увагу, що повернення речових доказів власнику 
(законному володільцю) зумовлює поновлення у 
нього відповідних правомочностей, які виплива-
ють з належного йому права власності, у зв’язку 
з чим виступає одним із способів вирішення долі 
речових доказів. Таким чином, повернення озна-
чає, що матеріальний об’єкт переходить у повне 
користування та розпорядження відповідної 
особи з правом його відчуження або, навіть, 
знищення. Зрозуміло, що такі дії стосовно речо-
вих доказів не можуть бути вчинені, оскільки у 
такому разі не буде забезпечено дотримання 
засади безпосередності дослідження показань, 
речей та документів під час судового розгляду.  

Виходячи з цього, єдиною підставою для за-
лишення речових доказів, "що не містять слідів 
кримінального правопорушення, у вигляді при-
строїв для обробки, передавання та зберігання 
електронної інформації або їх складових" [19], у 
володінні особи, яка їх вилучила, є гіпотетична 
можливість заподіяння шкоди кримінальному 
провадженню, якщо зазначений пристрій не бу-
де вилучено. Однак така можливість на вимогу 
власника (законного володільця) повинна бути 
письмово обґрунтована в протоколі огляду. Тут 
слід звернути увагу, що протокол є формою фі-
ксування кримінального провадження, а тому 
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його складання спрямоване на закріплення та 
засвідчення ходу та результатів процесуальних 
дій. Подібний "технічний" характер цього різно-
виду процесуальних документів, як уявляється, 
не передбачає викладення певного обґрунту-
вання або мотивування, оскільки це скоріше 
властиво процесуальному рішенню.  

Уточнення, на нашу думку, потребує й фор-
мулювання запропонованого у зазначеному 
вище законопроекті абз.6 п.4 ч.6 ст.100 КПК 
України, оскільки залишається не зрозумілим, 
що є підставою для притягнення особи, яка ви-
лучила зазначені речові докази, до відповідаль-
ності – сам факт необґрунтованого вилучення 
або ж настання негативних наслідків у вигляді 
знищення чи пошкодження пристроїв через їх 
необґрунтоване вилучення.  

Важливим також є питання про можливі нор-
мативні корективи чинного кримінального проце-
суального законодавства у контексті застосуван-
ня окремих заходів забезпечення кримінального 
провадження щодо цифрових джерел доказової 
інформації, зокрема, тимчасового доступу до 
речей і документів, тимчасового вилучення та 
арешту майна. Наприклад, у п.10-11 законопро-
екту № 9484 запропоновано внести зміни до ч.2 
ст.159 КПК України, шляхом уточнення в дужках 
словосполучення "у тому числі до пристроїв для 
обробки, передавання та зберігання електрон-
ної інформації або їх складових". Однак, на наш 
погляд, подібне уточнення носить скоріше вузь-
ко спрямований, "точковий" характер. Внесення 
таких змін не несе жодного нормативного зміс-
ту, оскільки вказані правові приписи і так є оче-
видними. У світлі зазначеного, звертаємо увагу 
на аналогічне зауваження, яке стосується змін, 
запропонованих авторами законопроекту до ч.7 
ст.163 КПК України. 

Аналіз проекту закону № 9484 також засвід-
чує існування інших, досить суперечливих по-
ложень. Йдеться, наприклад, про нову редакцію 
частини 3, якою пропонується доповнити ст.167 
КПК України. Зазначеним нормативним припи-
сом передбачається закріпити заборону "вилуча-
ти пристрої для обробки, передавання та збері-
гання електронної інформації або їх складових, а 
також порушувати роботу комп’ютерних та інших 
мереж, якщо знаряддям, засобом або предме-
том кримінального правопорушення виступає 
інформація, що в них міститься" [19]. Однак ви-
дається доцільним, так само як у частині 4, якою 
запропоновано доповнити ст.98 КПК України, 
вказати на можливі винятки із такої заборони, а 
саме – коли копіювання електронної інформації 

може спричинити пошкодження чи знищення її 
самої або пристрою для її обробки, передаван-
ня та зберігання.  

Розробниками законопроектів зроблені також 
спроби обмежити можливість накладення аре-
шту на майно, якщо ним є цифрові носії інфор-
мації, однак поряд із очевидним позитивом, на 
нашу думку, подібні пропозиції несуть і потен-
ційні ризики. Так, наразі у чинній редакції ч.2 
ст.168 КПК України, забороняється тимчасове 
вилучення електронних інформаційних систем 
або їх частин, мобільних терміналів систем 
зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом із 
інформацією, що на них міститься, є необхідною 
умовою проведення експертного дослідження. 
Водночас у проекті закону № 9484 передбача-
ється суттєве обмеження наведеної можливос-
ті, яка, безумовно, має важливе значення для 
збирання та перевірки доказів у кримінальному 
провадженні. Зокрема, системний аналіз запро-
понованих змін ч.4 ст.98, ч.3 ст.167, ч.2 ст.168, 
свідчить, що вилученими можуть бути лише ті 
пристрої для обробки, передавання та зберіган-
ня електронної інформації які самі по собі були 
знаряддям, засобом або предметом криміналь-
ного правопорушення. Якщо ж доказове зна-
чення має лише електронна інформація, що в 
них міститься, вона повинна бути скопійована 
"на місці", без вилучення, навіть тимчасового, її 
матеріальних носіїв. Уявляється, що вказаний 
підхід залишає поза увагою ситуації, коли від-
найти та відтворити електронну інформацію, що 
може мати значення для встановлення обста-
вин кримінального провадження, яка зберігала-
ся на пристроях, але була знищена, на місці 
просто неможливо. Здійснення відповідних дій 
вимагає проведення комп’ютерно-технічної екс-
пертизи стаціонарно із застосуванням спеціаль-
них криміналістичних методів дослідження та 
спеціального програмного забезпечення.  

Контекстно відзначимо, що, як неодноразово 
вказував у своїх правових позиціях Європейсь-
кий суд з прав людини (наприклад, у п.150 рі-
шення у справі "Матанович проти Хорватії" від 
04.04.2017 р.), "uбудь-які труднощі, які виника-
ють у захисту через обмеження права, повинні 
бути достатньо врівноважені процедурами, які 
виконують судові органи" [20]. Видається, що 
забезпечення дотримання розумного балансу 
публічних і приватних інтересів у наведеній 
ситуації буде можливим завдяки судовому кон-
тролю на етапах вирішення питання слідчим 
суддею про арешт майна та надання доручен-
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ня на залучення експерта та проведення екс-
пертизи.  

Окремо звернемо увагу на дискусійну пропо-
зицію щодо доповнення ч.5 ст.170 КПК України 
новим абзацом другим, згідно з яким "арешт на 
майно у вигляді пристроїв для обробки, переда-
вання та зберігання електронної інформації або 
їх складових, якщо вони використовуються їх 
власником (або законним володільцем) як пре-
дмети або засоби праці або якщо їх арешт може 
завдати шкоди фізичній чи юридичній особі, яка 
не є учасником цього кримінального проваджен-
ня" [19] дозволяється накладати лише за наяв-
ності однієї із таких цілей: 1) забезпечення спеці-
альної конфіскації; 2) забезпечення конфіскації 
майна як виду покарання або заходу криміналь-
но-правового характеру щодо юридичної особи.  

На практиці поширеним є підхід, викликаний 
помилковим ототожненням накладення арешту 
на певні матеріальні об’єкти та вилучення таких 
об’єктів із фактичного володіння особи. Водно-
час, відповідно до ч.1 ст.170 КПК, "арештом 
майна є тимчасове, до скасування у встановле-
ному цим Кодексом порядку, позбавлення за 
ухвалою слідчого судді або суду права на від-
чуження, розпорядження та/або користування 
майномu", тобто взагалі не йдеться про позба-
влення особи такої правомочності, як фактичне 
володіння. А тому накладення арешту на при-
строї для обробки, передавання та зберігання 
електронної інформації, особливо враховуючи 
запропоновані у законопроекті № 9484 зміни до 
ч.12 ст.170, зовсім не значитиме їх вилучення і 
позбавлення особи можливості використовува-
ти їх як предмети або засоби праці, а лише буде 
спрямованим на недопущення їх пошкодження, 
знищення, відчуження іншим особам тощо. От-
же, видається доцільним розрізняти наявність 
підстав для арешту майна та можливість пере-
дачі такого майна на відповідальне зберігання 
власнику. Тому у вказаних ситуаціях може бути 
запропонований такий алгоритм дій: за наявно-
сті підстав, передбачених у ст.170 КПК України, 
на вказані пристрої може бути накладений 
арешт, але лише з обмеженням права на роз-
порядження ними; пристрій або його складові 
передається власнику (або законному володі-
льцю) на відповідальне зберігання, при цьому у 
рішенні про передачу мають бути вказані 
обов’язки особи щодо зберігання такого матері-
ального об’єкта, а саме: а) зберігати речові до-
кази у належному стані, придатному для вико-

ристання у кримінальному провадженні; б) за-
борона відчужувати їх, передавати іншим осо-
бам; в) надавати речові докази слідчому, проку-
рору, суду для проведення необхідних проце-
суальних дій за першою вимогою. 

Висновки 

1. Зважаючи на специфічні властивості циф-
рових джерел доказової інформації, "з погляду 
закону, прийняття якого бажане", уявляється 
більш вдалим підхід, який полягає у розширенні 
переліку передбаченої у ст.84 КПК системи 
процесуальних джерел доказів шляхом її допо-
внення цифровими джерелами доказової інфо-
рмації  

2. Зроблений на прикладі законопроекту № 
9484 аналіз законодавчих пропозицій, спрямо-
ваних на врегулювання окремих аспектів обме-
ження прав свободи під час вилучення цифро-
вих джерел доказової інформації, дозволив 
визначити їх недоліки (спроби "вписати" елект-
ронні докази у вже існуючу декілька десятиліть 
систему процесуальних джерел доказів без 
врахування їх специфічної правової природи; 
залишення поза увагою випадків, під час яких 
вилучення цифрових пристроїв об’єктивно не-
обхідно (як, наприклад, проведення експертизи 
у лабораторних умовах), інакше існує ризик 
втрати доказової інформації, тощо) переваги 
(намагання визначити місце електронних дока-
зів у системі процесуальних джерел; прагнення 
віднайти рівновагу між необхідним для виконан-
ня завдань кримінального провадження вилу-
ченням цифрових носіїв інформації та необґру-
нтованим обмеженням права власності особи 
та ін.) з погляду знаходження розумного балан-
су між можливістю здійснення ефективного до-
судового розслідування і притягнення винних 
осіб до кримінальної відповідальності з одного 
боку, та інтересами осіб, яким може бути завда-
на істотна шкода під час застосування заходів 
забезпечення кримінального провадження щодо 
належного їм майна, з іншого. 

Конфлікт інтересів 

Автори статі повідомляють про відсутність 
конфлікту інтересів. 

Вираз вдячності 

Дослідження не отримало будь-якої фінан-
сової підтримки з боку юридичних чи фізичних 
осіб. 
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Постановка проблеми. Питання подвійного громадянства в Україні на тлі неоднозначного його конституційно-
правового регулювання, порівняно значного фактичного поширення подвійного громадянства серед громадян Украї-
ни та гострої суспільно-політичної полеміки з даного приводу виявляють необхідність аналізу проблем і перспектив 
розвитку біпатризму в Україні. Для вирішення поставлених задач було використано такі методи наукового пізнання, 
як формально-юридичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, логіко-семантичний та інші. Метою роботи 
є поглиблений аналіз теоретичних положень і конституційно-правових засад біпатризму в Україні, визначення його 
основних рис, характеристика переваг і недоліків визнання біпатризму в існуючих соціально-політичних реаліях, а 
також обґрунтування перспективних напрямків правового регулювання біпатризму в Україні. Результат. Встановле-
но, що до вирішення проблеми подвійного громадянства має застосовуватись виважений, комплексний підхід з ура-
хуванням очікуваних позитивних і негативних наслідків впровадження обраної державної політики у даній сфері як 
для національної безпеки України, так і для правового статусу її громадян. Подвійне громадянство, як об’єктивне по-
літико-правове явище, має дістати законодавчого визнання, не заохочуючи біпатризм, а чітко встановлюючи підста-
ви та порядок правомірного набуття подвійного громадянства, його правові наслідки. Важливим завданням держави 
є цілеспрямована протидія причинам і умовам, які сприяють біпатризму, зниження його привабливості для громадян 
– перш за все, шляхом покращення безпекової та соціально-економічної ситуації в Україні, проведення патріотично-
го та правового виховання населення. Висновки. Обґрунтовано, що в Україні подвійне громадянство повинно допус-
катись лише на підставі міжнародних договорів України з іншими державами, які мають ухвалюватися з урахуванням 
суспільних запитів, національних інтересів і стану міждержавних відносин. Не може допускатись подвійне громадян-
ство з державами, політика або дії яких становлять реальну чи потенційну загрозу національній безпеці України, – 
перш за все, з Російською Федерацією. Показано, що у регулюванні біпатризму мають поєднувано застосовуватись 
внутрішньодержавні та міжнародно-правові засоби, зокрема щодо закріплення дієвих механізмів виявлення фактів 
подвійного громадянства, комплексного вирішення зумовлених біпатризмом колізійних питань. За приховування фа-
кту подвійного громадянства або неправомірне добровільне набуття громадянства іншої держави (наприклад, Росій-
ської Федерації) має бути встановлена і реально застосовуватись адміністративна та кримінальна відповідальність. 
Повнолітнім громадянам України, які з різних причин наразі вже мають громадянство держави, з якою Україна не ви-
знаватиме подвійне громадянство, повинно гарантуватись право вибору громадянства, не реалізація якого протягом 
встановленого терміну може бути підставою припинення громадянства України. 

Ключові слова: біпатризм; подвійне громадянство; національна безпека; громадянин; права; 
обов’язки; переваги; недоліки  
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Problem statement. Issues of dual citizenship in Ukraine against the background of ambiguous constitutional-legal regula-
tion of these issues, the relatively significant actual spread of dual citizenship among Ukrainian citizens and acute socio-
political controversy on this issue reveal the need to analyze the problems and prospects for the development of bipatrism in 
Ukraine. To solve these problems, such methods of scientific cognition were used as formal-legal, historical-legal, system-
structural, logical-semantic and others. The purpose of the article is to analyze in depth the theoretical basis and constitu-
tional-legal foundations of bipatrism in Ukraine, to identify its main features, to characterize the advantages and shortcom-
ings of recognizing bipatrism in existing socio-political realities, as well as to substantiate the perspective directions of legal 
regulation of bipatrism in Ukraine. Results. It is established that to solve the problem of dual citizenship, a well-considered, 
comprehensive approach should be applied, taking into account the expected positive and negative consequences of im-
plementing the chosen state policy in this field, both for the national security of Ukraine and for the legal status of its citizens. 
Dual citizenship as an objective political and legal phenomenon should gain legislative recognition, without encouraging 
bipatrism, but clearly setting out the grounds and procedure for the legitimate acquisition of dual citizenship, its legal conse-
quences. An important task of the state is purposeful counteraction to the causes and conditions that contribute to bipatrism, 
reducing its attractiveness to citizens – above all, by improving the security and socio-economic situation in Ukraine, patriotic 
and legal education of the population. Conclusions. It is substantiated that in Ukraine dual citizenship should be allowed 
only on the basis of international treaties of Ukraine with other states, which should be approved with regard of public re-
quests, national interests and the condition of interstate relations. Dual citizenship with states, whose policies or actions 
pose a real or potential threat to Ukraine's national security, above all, with the Russian Federation, should not be allowed. It 
is shown that domestic and international remedies should be combined in the regulation of bipatrism, in particular to consoli-
date effective mechanisms for revealing dual citizenship facts and to complex resolve collisions caused by bipatrism. For 
concealing the fact of dual citizenship or unlawful voluntary acquisition of citizenship of another state (for example, the Rus-
sian Federation), administrative and criminal liability should be established and actually applied. Adult citizens of Ukraine, 
who for various reasons already hold the citizenship of a country, with which Ukraine will not recognize dual citizenship, 
should be guaranteed the right to choose a nationality, not the realization of which within the prescribed period may be the 
reason for termination of Ukrainian citizenship. 

Key words: bipatrism; dual citizenship; national security; citizen; rights; duties; advantages; shortcomings 
 

Постановка проблеми 

Питання подвійного громадянства в Україні 
на тлі неоднозначного його конституційно-пра-
вового регулювання, порівняно значного факти-
чного поширення подвійного громадянства се-
ред громадян України та гострої суспільно-
політичної полеміки з даного приводу наразі 
набувають дедалі більшої актуальності. Особ-
ливо в контексті національної, мовної та релігій-
ної неоднорідності України, сучасних процесів 
глобалізації та інтеграції України до Європейсь-
кого Союзу, виїзду громадян України за кордон 
з метою проживання і працевлаштування (на-
самперед, через економічний занепад і бойові 
дії в Україні), а також масового надання грома-
дянства Російської Федерації на тимчасово оку-
пованій нею території України та в зоні прове-
дення операції Об’єднаних сил. А відтак, у 
рамках удосконалення інституту громадянства 
України й вбачаються актуальними питання кон-
ституційно-правових засад подвійного грома-
дянства та перспектив його розвитку в Україні.  

Зазначимо, що окремі теоретичні та практич-
ні питання біпатризму (поліпатризму) в Україні 
та зарубіжних країнах раніше вже розглядались 
у науковій літературі. Зокрема, П.О. Великоре-
чанін досліджував особливості правового регу-

лювання множинного громадянства [1]; І.В. Ог-
нівець – правові наслідки подвійного громадян-
ства [2]; О.О. Сподинський – шляхи вирішення 
питання подвійного громадянства в Україні [3]; 
І.А. Толкачова – проблематику законодавчого 
регулювання біпатризму в Україні [4]; С.Б. Чехо-
вич – стан і недоліки нормативно-правового ре-
гулювання подвійного (множинного) громадянс-
тва [5]. У той же час означені наукові роботи 
стосуються здебільшого лише деяких особли-
востей біпатризму, переваг і недоліків його за-
провадження в Україні, комплексно не характе-
ризуючи сучасний стан правового регулювання 
питань подвійного громадянства в Україні, доці-
льність і ризики його визнання та розвитку в іс-
нуючих соціально-політичних реаліях.  

Щодо сутності та проблем реалізації подвійно-
го громадянства в Україні та зарубіжних країнах, 
то Пітер Дж. Спіро (Peter J. Spiro, 2010) досліджу-
вав подвійне громадянство як невід’ємне право 
людини в умовах глобалізації, питання визнання 
державами біпатризму [6]; Йоахім Блаттер 
(Joachim Blatter, 2011) – особливості сприйнят-
тя подвійного громадянства з позиції п’яти но-
рмативних теорій демократії, вплив біпатризму 
на їх реконцептуалізацію [7]; Шаболч Погоній 
(Szabolcs Pogonyi, 2011) – дилему подвійного 



ISSN 1995-6134 

 49 Forum Prava, 2020. 60(1). 47–56 
(Research Article) 

громадянства та суверенітету і безпеки держа-
ви, вплив біпатризму на демократичну рівність 
та народний суверенітет [8] тощо.  

Загалом із урахуванням зарубіжного досвіду 
впровадження та функціонування в Україні  
інституту подвійного громадянства потребує 
більш поглибленого аналізу теоретичних поло-
жень і конституційно-правових засад біпатризму 
в Україні, визначення його основних рис, пере-
ваг і недоліків, що і є метою статті. Її новизна 
полягає у сформульованих напрямках удоско-
налення інституту біпатризму в Україні на основі 
комплексного узагальнення його очікуваних і пе-
рспективних переваг та недоліків. Завданнями 
статті є аналіз і характеристика сучасних право-
вих засад подвійного громадянства в Україні, іс-
нуючих проблем біпатризму та оптимальних за-
ходів їх вирішення у нинішніх державно-правових 
і соціально-політичних реаліях України.  

Правові засади подвійного громадянства 
в Україні 

Як відомо, громадянство це юридично ви-
значений, стійкий, необмежений у просторі пра-
вовий зв'язок між особою і державою, що ви-
значає їх взаємні політичні, соціальні та інші 
права та обов'язки, зумовлює належність люди-
ни до певної держави. У свою чергу, подвійне 
громадянство (біпатризм) передбачає особливе 
правове положення людини одночасно у грома-
дянстві (підданстві) двох або більше держав. 
При цьому, від біпатридів слід відрізняти влас-
тиве окремим державам "подвійне громадянст-
во", що, наприклад, мало місце у СРСР (грома-
дянство держави і суб’єкта федерації) і, згідно 
ст.9 Договору про ЄС, де-факто є у Європейсь-
кому Союзі (міжнародно-правове громадянство 
ЄС і внутрішнє громадянство її держави-члена).  

Згідно ст.4 Конституції України від 28.06.1996 р. 
[9], "в Україні існує єдине громадянство", що від-
найшло своє втілення у закріпленому ст.2 Закону 
України "Про громадянство" від 18.01.2001 р. 
№ 2235–III [10] однойменному принципі. Принцип 
єдиного громадянства України лише виключає 
можливість існування громадянства її адмініст-
ративно-територіальних одиниць, але прямо не 
заперечує можливість поєднання особою гро-
мадянства України з громадянством (підданст-
вом) іншої держави (водночас не визнаючи нас-
лідків біпатризму). Насамперед, тут йдеться 
про різні випадки недобровільного, автоматич-
ного набуття іншого громадянства громадяна-
ми України, що має на меті забезпечення до-
тримання їх прав та інтересів, збереження 
правового зв’язку з державою Україна. Напри-

клад, визнання множинного громадянства дітей, 
які автоматично набули його при народженні, 
гарантується ст.14 ратифікованої Україною Єв-
ропейської конвенції про громадянство від 
06.11.1997 р. [11]. Це, до речі, вказує на помил-
ковість висловлюваної окремими вченими тези, 
що метою принципу єдиного громадянства є 
"уникнення біпатризму" в Україні [3, с.84]. Хоча 
підстави та порядок правомірного набуття по-
двійного громадянства в Україні (втім, як і сам 
термін "подвійне громадянство") все ще не діс-
тали предметного законодавчого врегулювання.  

Від випадків правомірного подвійного грома-
дянства слід відрізняти примусове автоматичне 
набуття проживаючими на тимчасово окупова-
ній території громадянами України громадянст-
ва Російської Федерації, яке згідно ст.5 Закону 
України від 15.04.2014 р. № 1207–VII [12] не 
тільки не є підставою для втрати громадянства 
України, але й взагалі не визнається Україною. 
Попри відповідність викладеного підходу прак-
тиці зарубіжних країн не можна не відмітити 
очевидну складність розмежування випадків 
"примусового автоматичного" та добровільного 
набуття такими громадянами України громадян-
ства Російської Федерації.  

При цьому, принципово помилковою вважає-
мо позицію О.О. Сподинського щодо визначення 
як біпатридів громадян України, які набули "гро-
мадянство" самопроголошених "Донецької на-
родної республіки" та "Луганської народної рес-
публіки" [3, с.84]. Адже, як відомо, останні є 
терористичними квазідержавними утвореннями, 
окупаційною адміністрацією Російської Федерації 
в окремих районах Донецької та Луганської об-
ластей, якій апріорі не може бути властивий та-
кий державно-правовий інститут як громадянство.  

Разом із тим, добровільне набуття повноліт-
нім громадянином України громадянства іншої 
держави статтею 19 Закону України від 
18.01.2001 р. № 2235–III [10] прямо визначаєть-
ся як підстава втрати громадянства України. 
Дану норму можна розглядати як фактичну за-
борону саме добровільного біпатризму в Україні. 
Однак, сьогодні така заборона має здебільшого 
лише номінальний характер у зв’язку з відсутніс-
тю в Україні дієвих механізмів виявлення та 
юридичного підтвердження фактів подвійного 
громадянства, складністю доведення саме доб-
ровільності набуття громадянства іншої держави 
(звернення з відповідною заявою/клопотанням) 
за відсутності сприяння з боку інших держав, по-
требою видання Указу Президента України про 
втрату громадянства (а не його автоматичною 
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втратою з моменту набуття особою громадянс-
тва іншої держави). До того ж, виходячи зі ст.20 
Закону України від 18.01.2001 р. № 2235–III [10], 
незалежно від підстав набуття особою подвій-
ного громадянства вона матиме всі права і 
обов’язки громадянина України аж до моменту 
припинення/втрати нею громадянства України. 
У відносинах з Україною біпатрид розглядається 
виключно як громадянин України, що взагалі 
знижує визначеність його правового статусу й 
ускладнює реалізацію непогоджених між собою 
прав і обов’язків громадянина України та іншої 
держави.  

Для запобігання біпатризму в Україні не мо-
же вважатись достатньою вимога при прийнятті 
до громадянства України подання особою суто 
формальної декларації про відсутність інозем-
ного громадянства або зобов’язання його при-
пинити (ст.9 Закону України від 18.01.2001 р. № 
2235–III [10]). Надто тривалим є й дворічний те-
рмін для подання документу про припинення 
іноземного громадянства, протягом якого відпо-
відна особа може безпідставно користуватись 
усіма правами громадянина України, наприклад, 
займаючи посади в органах публічної влади. У 
зв’язку з цим актуалізується як суттєве скорочен-
ня терміну та деталізація механізму подання до-
кументу про припинення іноземного громадянст-
ва, конкретизація підстав звільнення іноземців 
від обов’язку його подання, так й інтенсифікація 
міжнародно-правового співробітництва держав з 
метою верифікації наявності або відсутності у їх 
громадян подвійного громадянства (можливо, 
через укладення договорів про запобігання 
множинного громадянства).  

На вирішення даних питань загалом направ-
лений поданий Президентом України законоп-
роект від 13.12.2019 р. № 2590 [13], хоча він і не 
передбачає цілісного механізму втрати грома-
дянства України у разі добровільного набуття 
громадянства іншої держави. Доцільною вбача-
ється й подальша проробка питань щодо засто-
сування у віддаленій перспективі (за прикладом 
Данії, Китаю, Японії та інших країн) автоматич-
ної втрати громадянства України особою саме у 
разі добровільного набуття нею громадянства 
іншої держави. При цьому, до підстав позбав-
лення (втрати) громадянства України не слід від-
носити будь-яке здійснення біпатридом обумов-
лених іноземним громадянством прав чи обов’яз-
ків (як це передбачалось законопроектом від 
13.03.2017 р. № 6175 [14]), що саме по собі ще 
не підтверджує добровільність набуття чи реалі-
зації особою статусу громадянина іншої держави.  

При цьому, першочерговим тут могло би бу-
ти наразі відсутнє чітке законодавче врегулю-
вання заборони множинного громадянства як 
принципу громадянства України. Радикальним, 
але й ефективним засобом запобігання біпатри-
зму в Україні може бути застосування за добро-
вільне набуття подвійного громадянства не ли-
ше втрати громадянства України, але й сьогодні 
фактично ще відсутньої адміністративної та 
кримінальної відповідальності. Попри дещо по-
ловинчасті пропозиції щодо встановлення лише 
адміністративної відповідальності за прихову-
вання громадянства іншої держави [15, с.70] 
максимально дієвим для дотримання принципу 
єдиного громадянства буде саме адміністратив-
на та кримінальна відповідальність не тільки за 
приховування громадянином України іноземного 
громадянства, а й за його набуття. Хоча у разі 
збереження в Україні єдиного громадянства за-
конодавство також повинно спрямовуватись не 
лише на майбутнє запобігання випадків біпат-
ризму, але й на надання особам, які вже мають 
два чи більше громадянств, обов’язку юридично 
підтвердженого вибору одного з них і відмови 
від іншого (наприклад, законопроектом від 
13.03.2017 р. № 6175 [14] передбачалось покла-
дення на біпатридів обов’язку протягом шести 
місяців припинити іноземне громадянство). Крім 
цього, не можна залишати поза увагою потребу 
реального усунення не лише законодавчих про-
галин, а і політичних, соціально-економічних й 
інших причин та умов, які сприяють набуттю гро-
мадянами України громадянства інших держав.  

Переваги та недоліки біпатризму в Україні 

Проблема подвійного громадянства в Україні 
на сьогодні потребує не заперечення чи самоу-
сунення з боку держави, а адекватної реакції у 
вигляді чіткого формулювання її ставлення до 
біпатризму та визначення правових наслідків 
для біпатридів. При цьому, як у законопроектній 
практиці, так і у науковій літературі висловлю-
ються протилежні пропозиції від офіційного ви-
знання інституту множинного громадянства [16, 
с.166] до законодавчого визначення біпатризму 
як загрози національній безпеці України [5, 
с.45]. Дискусійність же питання визнання та 
розвитку в Україні інституту подвійного грома-
дянства, перш за все, потребує з’ясування та 
співвідношення його очікуваних переваг і перс-
пективних ризиків.  

Зокрема, узагальнено до основних переваг 
легалізації добровільного подвійного громадян-
ства в Україні слід віднести наступне. 
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Перш за все, подвійне громадянство дозво-
ляє особі користуватись правами громадян од-
разу двох держав, їх гарантіями, юридичним і 
соціальним захистом. Особливо наочно це ви-
являється у набутті громадянами України гро-
мадянства однієї з країн-членів Європейського 
Союзу, що забезпечує їм свободу пересування, 
проживання та працевлаштування на всій тери-
торії ЄС. Обираючи ту чи іншу державу постій-
ного проживання, біпатрид одночасно "активі-
зує" зручніший для себе статус громадянина 
такої держави, фактично призупиняючи реалі-
зацію прав, свобод та обов’язків громадянина 
іншої держави.  

Також гарантування біпатризму в Україні мо-
же розглядатись як один із аспектів сприйняття 
та впровадження в Україні спільних цінностей та 
принципів країн Європейського Союзу, викорис-
тання здобутків європейського конституціоналі-
зму. Адже попри різні підходи до визнання або 
заборони біпатризму у зарубіжних країнах інсти-
тут подвійного громадянства (з певними обме-
женнями або без них) визнається у більшості 
країн Європейського Союзу.  

Окрім того, подвійне громадянство в Україні 
за умов дефіциту працездатного населення 
сприятиме, з одного боку, посиленню зв’язку з 
Україною та репатріації її доволі великої діаспо-
ри, а, з іншого боку, збереженню громадянства 
України її сучасними трудовими й іншими емігра-
нтами. Поширений біпатризм сприятиме інтен-
сифікації взаємовпливу, політичних і економічних 
зв’язків України з державами другого громадянс-
тва її громадян. Сюди можна віднести й, напри-
клад, стимулювання інтеграції та натуралізації 
іммігрантів різних національностей (зокрема бі-
женців), додаткове гарантування їх прав і сво-
бод, підвищення привабливості України для іно-
земців і залучення трудових ресурсів, спрощення 
ведення біпатридами підприємництва тощо.  

Визнання в Україні біпатризму багато у чому 
буде легалізацією та юридичним оформленням 
вже реально існуючого явища, забезпечить від-
повідність законодавства про громадянство фа-
ктичним суспільним відносинам, здійснюючи їх 
упорядкування та правову охорону.  

У свою чергу, визнання в Україні подвійного 
громадянства може мати певні ризики та нега-
тивні наслідки. Адже, як слушно відзначається у 
науковій літературі, біпатризм гальмує процес 
формування нації, її спільних цінностей та єд-
ності, послаблює правовий зв’язок громадянина 
з державою (її спроможність впливати на гро-
мадян і захищати їх права), може провокувати 

міжнародні конфлікти [17, с.27; 18, с.8; 19, с.34]. 
Відзначимо, що сам по собі біпатризм не здатен 
розв’язати існуючі в Україні етнічні, мовні, релі-
гійні та інші протиріччя, а навпаки може їх загли-
бити, уповільнюючи формування єдиної нації.  

Досить цікавою є й позиція Д.М. Бєлова і Є. 
Лазорика, що "множинне громадянство є право-
вою аномалією", оскільки біпатрид використовує 
права та свободи лише держави постійного 
проживання [15, с.69, 70]. Не погоджуючись із 
саме "аномальністю" усталеного для конститу-
ційної практики багатьох країн інституту подвій-
ного громадянства, слід дійсно констатувати 
значне ускладнення ним взаємовідносин особи 
з державами її громадянської приналежності. 
Однак, ефективність даного інституту пов’язана 
не стільки з неможливістю біпатрида одночасно 
повноцінно здійснювати права та обов’язки гро-
мадянина кількох держав, скільки з розширен-
ням його правосуб’єктності, узгодженістю й не-
колізійністю поєднання у статусі особи прав і 
обов’язків громадянина різних держав, можливі-
стю їх послідовної належної реалізації.  

Дискусійною вважаємо й тезу, що неможли-
вістю одночасно виконувати обов’язки громадя-
нина різних держав біпатрид "виявляє неповагу 
або підриває суверенітет відповідної держави" 
[15, с.69]. Як на нас, визнання державою інсти-
туту подвійного громадянства саме по собі вже 
є формою реалізації її державного суверенітету 
та надання згоди на застосування щодо частини 
своїх громадян, які одночасно мають громадян-
ство іншої держави, особливого порядку реалі-
зації їх прав, свобод і обов’язків. Очевидно, що 
не йдеться про неповагу до держави чи пору-
шення її суверенітету, якщо її громадяни до-
тримуються національного законодавства про 
подвійне громадянство. З іншого боку, біпат-
ризм значно ускладнює розуміння лояльності 
(відданості, патріотизму) особи відносно кожної 
з держав його громадянства.  

Зазначимо, що у разі легалізації подвійного 
громадянства значна кількість громадян України 
(переважно у прикордонних регіонах) набуде 
громадянства не стільки високорозвинених кра-
їн світу (Великобританія, США, ФРН та інші), 
скільки сусідніх Російської Федерації, Угорщини 
та Румунії, що з урахуванням їх складних двос-
торонніх відносин з Україною і навіть експансіо-
ністської зовнішньої політики (РФ) може "випра-
вдовувати" їх втручання у внутрішні справи 
України й становити значну загрозу її націона-
льній безпеці та суверенітету. Адже за неофі-
ційними даними 5–10 % громадян України вже є 
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біпатридами, у тому числі сотні тисяч – мають 
громадянство Росії, а велика кількість – набули 
громадянство країн-членів ЄС, зокрема й окремі 
парламентарі та вищі посадові особи України 
[20; 21]. У зв’язку із цим з метою запобігання 
сепаратизму та використання в Україні геополі-
тичної технології Російської Федерації щодо 
"захисту своїх громадян закордоном" (вже реа-
лізованої у Молдові та Грузії, у Криму та на схо-
ді України) першочерговим має бути встанов-
лення заборони подвійного громадянства з 
Російською Федерацією або ж дозволу набуття 
подвійного громадянства лише держав-членів 
ЄС, НАТО та інших держав на підставі угод про 
визнання подвійного громадянства.  

Крім цього, зайняття громадянами України з 
подвійним громадянством посад суддів та інших 
посад державної служби (які зокрема передба-
чають доступ до державної таємниці) обґрунто-
вано ставить під сумнів належне виконання та-
кими особами своїх повноважень виключно в 
інтересах Українського народу, посилює недові-
ру до влади й загалом теж може розглядатись 
як загроза національній безпеці України. Те ж 
саме рівною мірою має стосуватись не тільки 
державних службовців, але, перш за все, й гла-
ви держави, парламентарів і членів уряду, що-
до ймовірної наявності у яких громадянства 
іноземних держав періодично з’являється ін-
формація. При цьому, слід не погодитись із ра-
дикальною тезою І.В. Зозулі, що неприйнят-
ність зайняття біпатридами державних посад 
актуалізує повну заборону подвійного грома-
дянства в Україні [19, с.34], натомість же має 
йтися про вжиття сумірних заходів для забезпе-
чення дотримання такого обмеження.  

Зокрема попри (обтяжену складністю вияв-
лення фактів подвійного громадянства) існуючу 
фрагментарну заборону перебування біпатридів 
на державних посадах (посилення якої перед-
бачається законопроектом від 13.12.2019 р. № 
2590 [13]) може бути встановлена кримінальна 
та адміністративна відповідальність за прихову-
вання (несвоєчасне повідомлення) громадяни-
ном України наявності у нього подвійного гро-
мадянства (як це, наприклад, передбачалось 
законопроектами від 07.02.2014 р. № 4116, від 
24.11.2015 р. № 3514 та іншими). Наприклад, 
кримінальну відповідальність найбільш доціль-
но застосовувати до біпатридів, які займають 
державні посади, а адміністративну відповіда-
льність – щодо інших осіб за порушення зако-
нодавства про громадянство. При цьому, маємо 
не погодитись із тезою про відсутність суспіль-

ної небезпечності у приховуванні подвійного 
громадянства [22, с.83–84], оскільки такі діяння 
підривають один із стрижневих інститутів держа-
ви, впливають на спроможність громадянина 
здійснювати свої права і обов’язки, можуть за-
вдавати шкоди іншим охоронюваним суспільним 
відносинам (хоча й навряд чи слід розглядати 
біпатризм як "непряме пособництво сепаратизму 
та тероризму" [3, с.84]). Крім того, як відзнача-
ється у науковій літературі [5, с.45], в інтересах 
національної безпеки можуть потребувати об-
меження й інші права та свободи біпатридів, які 
стосуються питань конституційного ладу та 
державного суверенітету.  

Послаблення впливу України на своїх грома-
дян внаслідок набуття ними громадянства інших 
держав зумовлює виникнення низки колізійних 
питань, пов’язаних з подвійним військовим обо-
в’язком біпатриду, подвійною сплатою ним по-
датків, реалізацією виборчих прав, пенсійним й 
іншим соціальним забезпеченням, обмеженим 
дипломатичним захистом, кримінальною юрис-
дикцією тощо. На вирішення даних питань, на-
приклад, направлена Конвенція про скорочення 
випадків багатогромадянства та про військову 
повинність у випадках багатогромадянства від 
06.05.1963 р. [23]. Її ратифікація Україною, а та-
кож укладення інших багатосторонніх і двосто-
ронніх міжнародних договорів сприятиме дета-
льному врегулюванню наслідків подвійного 
громадянства, розмежуванню юрисдикції дер-
жав щодо їх біпатридів (наприклад, на основі 
критерію "ефективного громадянства", що зазви-
чай передбачає визначення держави постійного 
проживання). Вказане є невід’ємною частиною 
механізму забезпечення реалізації подвійного 
громадянства в Україні, водночас не означаючи 
потребу запропонованого Д.М. Бєловим і Є. Ла-
зорик саме узгодження запровадження біпатри-
зму в Україні з "урядами США, ЄС та Росії" [15, 
с.68–69], вирішення питання щодо чого нале-
жить до виключної юрисдикції самої держави.  

У зв’язку із цим досить виваженим вбачаєть-
ся запропоноване С. Константиновським закріп-
лення у Конституції України права громадян 
України на множинне громадянство на підставі 
міжнародних договорів з іншими державами [16, 
с.166]. Такий підхід, що витікає з положень ст.31 
останньої редакції Конституції Української РСР 
від 20.04.1978 p. № 888–IX, не тільки виключає 
подвійне громадянство з державам, які втру-
чаються у внутрішні справи України, але й до-
зволяє комплексно вирішити колізії національ-
ного законодавства держав в частині набуття 
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громадянства дітьми, сплати податків, виконан-
ня військового обов’язку, дипломатичного захи-
сту, перетину біпатридами державного кордону, 
запобігання уникненню кримінальної відповіда-
льності і т. ін. Держава має упорядкувати про-
цес набуття подвійного громадянства, водночас 
не заохочуючи поширення біпатризму й мінімі-
зуючи його негативні наслідки. Слід погодитись 
із Ю.С. Палєєвою [18, с.9], що при виваженій 
державній політиці визнання біпатризму сприя-
тиме запобіганню його не контрольованому збі-
льшенню, зниженню внутрішньодержавної та 
зовнішньополітичної напруженості.  

У той же час повна заборона в Україні по-
двійного громадянства на тлі економічного за-
непаду і триваючих бойових дій може призвести 
до відмови (втрати) переважною більшістю вже 
існуючих біпатридів від громадянства не іншої 
держави, а України. А постійне проживання (у 
тому числі компактне) на території України зна-
чної кількості таких іноземних громадян – пред-
ставників відповідних національних меншин 
може лише підвищити загрозу національній без-
пеці, ускладнити роботу органів публічної влади 
на місцевому рівні та відносини з сусідніми дер-
жавами, заохочуватиме їх до втручання у внут-
рішні справи України. Примусове позбавлення 
громадянства України біпатридів, які постійно 
проживають закордоном (діаспора, трудові міг-
ранти, мешканці невизнаного Придністров’я), ма-
тиме наслідком втрату ними зв’язку з Україною.  

Висновки 

До вирішення проблеми подвійного грома-
дянства має застосовуватись виважений, ком-
плексний підхід з урахуванням очікуваних пози-
тивних і негативних наслідків впровадження 
обраної державної політики у даній сфері як для 
національної безпеки України, так і для право-
вого статусу її громадян. Системне й послідовне 
удосконалення державної політики та законо-
давства з питань громадянства має ґрунтува-
тись на наступному: 

1. Законодавче визнання подвійного грома-
дянства як об’єктивного політико-правового 
явища, яке Україна має не заохочувати, але чіт-
ко встановлювати підстави та порядок правомі-
рного набуття подвійного громадянства, його 
правові наслідки. Обов’язковою складовою цьо-
го повинна бути цілеспрямована протидія дер-
жави причинам і умовам, які сприяють біпатри-
зму, зниження його привабливості для громадян 
– перш за все, шляхом покращення безпекової 
та соціально-економічної ситуації в Україні, про-

ведення патріотичного та правового виховання 
населення.  

2. В Україні подвійне громадянство повинно 
допускатись лише на підставі міжнародних до-
говорів України з іншими державами, які мають 
ухвалюватися з урахуванням суспільних запи-
тів, національних інтересів і стану міждержав-
них відносин. Не може допускатись подвійне 
громадянство з державами, політика або дії 
яких становлять реальну чи потенційну загрозу 
національній безпеці України, – перш за все, з 
Російською Федерацією.  

3. У регулюванні біпатризму мають поєдну-
вано застосовуватись внутрішньодержавні та 
міжнародно-правові засоби, зокрема щодо за-
кріплення дієвих механізмів виявлення та підт-
вердження фактів подвійного громадянства, 
пришвидшення та деталізації порядку підтвер-
дження відмови від іноземного громадянства 
при прийнятті до громадянства України, а також 
комплексного вирішення зумовлених біпатриз-
мом колізійних питань (сплата податків, вико-
нання військового обов’язку, дипломатичний 
захист, перетин державного кордону, запобіган-
ня уникненню кримінальної відповідальності і т. 
ін.). За приховування факту подвійного грома-
дянства або неправомірне добровільне набуття 
громадянства іншої держави (наприклад, Росій-
ської Федерації) має бути встановлена і реаль-
но застосовуватись адміністративна та криміна-
льна відповідальність (остання, перш за все, 
щодо осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування).  

4. Повнолітнім громадянам України, які з різ-
них причин наразі вже мають громадянство 
держави, з якою Україна не визнаватиме по-
двійне громадянство, повинно гарантуватись 
право вибору громадянства, не реалізація якого 
протягом встановленого терміну може бути під-
ставою припинення громадянства України. Що-
до громадян України, які постійно проживають 
на тимчасово окупованій території та території 
проведення операції Об’єднаних сил, вищеви-
кладене має застосовуватись лише після відно-
влення у відповідних регіонах конституційного 
ладу України.  
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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. У зв’язку з перспективою використання автономних та автоматизованих транспортних засо-
бів набуває актуальності питання кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди при їх використанні. Завдан-
ням статті є визначення суб’єктного складу кримінальних правопорушень у сфері використання автономних та ав-
томатизованих транспортних засобів і вирішення проблеми кримінально-правої кваліфікації кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з розробкою, конструюванням, виробництвом, реалізацією, технічним обслуговуванням 
та керуванням таких транспортних засобів. Методи. Під час дослідження використані діалектичний, порівняльно-
правовий, логіко-нормативний методи та метод системно-правового аналізу. Результати дослідження. Визначено 
суб’єктний склад кримінальних правопорушень за заподіяння шкоди при використанні автономних та автоматизова-
них транспортних засобів. Виявлено законодавчі прорахунки щодо можливості притягнення до кримінальної відпові-
дальності розробників і реалізаторів автоматизованих та автономних транспортних засобів за статтями 227 та 275 
КК України. Висновки. Визначено, що суб’єктний склад кримінальних правопорушень у сфері використання автома-
тизованих та автономних транспортних засобів безпосередньо залежить від рівня автоматизації транспортного за-
собу. Суб’єктами кримінальних правопорушень за заподіяння шкоди при використанні автономних та автоматизова-
них транспортних засобів визначено виробників таких транспортних засобів, розробників відповідних електронних 
систем, їх продавців, користувачів, а також сторонніх осіб, що перешкоджають їх безпечному використанню. Визна-
чено шляхи вдосконалення кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність виробників і розробників 
автоматизованих та автономних транспортних засобів. 
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*** 
Problem statement. The article is devoted to issues of criminal liability for the harm caused by automated and autonomous 
vehicles. It reviews the legal and technical background of introducing autonomous vehicles to the Ukrainian market. It 
proves that according to Agreement concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations for 
Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for 
Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these United Nations Regulations, 1958, acceded by Ukraine 
in 2000, autonomous vehicles can be lawfully used on the territory of Ukraine. Therefore, there is a need for the legal regula-
tion of relations connected with the use of autonomous vehicles in Ukraine. The purpose of the article is to examine subjec-
tive constituent of criminal offences in the sphere of the use of automated and autonomous vehicles and to solve the prob-
lem of criminal-legal qualification, connected with elaboration, construction, manufacturing, marketing, technical support and 
usage of such vehicles. During the research the authors use the following methods: dialectical, comparative-legal, logical-
legislative and method of systematic legal analysis. Results. The article ascertains that since the role of the driver in auto-
mated and autonomous vehicles progressively diminishes, the scope of criminal liability gradually shifts to other subjects, 
such as the producer of such vehicles, software engineers, sales agents. Analysis of current norms of the Criminal code of 
Ukraine, namely Articles 286 and 287, prove that the Ukrainian criminal legislature is not ready for such scenarios. The arti-
cle ascertains that there is a serious complexity in differentiating the Articles 227 and 275 of the Criminal code of Ukraine in 
their current wording in the context of producing and placing industrial products to the market. The legal weakness men-
tioned above lead to practical problems in applying criminal liability to manufactures and sales agents of autonomous vehi-
cles. Conclusions. Subjective constituent of criminal offences in the sphere of use of autonomous and automated vehicles 
directly depends on the level of automatization of the vehicle. The article outlines the following subjects of criminal trans-
gressions in the sphere of use of automated and autonomous vehicles: manufactures of such vehicles, software engineers, 
sales agents, their users, and third parties that exert destructive influence to the safe use of electronic computing systems 
and networks engaged by such vehicles. The article defines the ways of enhancing criminal-legal norm which establish lia-
bility of manufactures and developers of automated and autonomous vehicles. 

Key words: criminal liability; criminal offence; autonomous vehicle; industrial product; placing on the market; 
causing harm 

 

Постановка проблеми 

Станом на сьогодні одним із найбільш перс-
пективних заходів у сфері зростаючого пасажи-
ро- та вантажоперевезення слід визнати вико-
ристання автономних транспортних засобів на 
автошляхах загального користування. Їх вико-
ристання починають активно запроваджувати в 
країнах Європейського Союзу, Великобританії, 
США, розвинутих країнах Азії. В деяких інших 
країнах використання автономних транспортних 
засобів поки здійснюється в тестовому режимі. 
Проте, з точки зору права складність урегулю-
вання суспільних відносин, пов’язаних із вико-
ристанням автономних транспортних засобів, 
полягає в тому, що чинні нормативно-правові 
акти здебільшого не враховують їх технічні осо-
бливості, а разом із тим, і пов’язаний з цим пе-
рерозподіл відповідальності між водієм, штуч-
ним інтелектом, виробником таких транспортних 
засобів та розробником комп’ютерної системи 
за шкоду, що спричиняється в процесі керуван-
ня такими транспортними засобами. Відповідно, 
розширення використання автономних транспо-
ртних засобів на шляхах загального користу-
вання потребує вирішення питання щодо пра-

вового режиму користування ними, в тому числі 
й щодо суб’єктів відповідальності за шкоду, 
причинену такими транспортними засобами. 

В Україні правові аспекти використання ав-
тономних та автоматизованих транспортних 
засобів залишаються ще недостатньо дослі-
дженими. Певні суміжні питання окреслені в ро-
ботах деяких українських науковців. Зокрема, 
В. Кулинич визначає правові підстави відпові-
дальності за шкоду, спричинену самокеровани-
ми транспортними засобами [1]. Соціальну роль 
кримінального права в умовах науково-техно-
логічного прогресу, у тому числі й у сфері без-
пеки руху та експлуатації транспорту, висвітле-
но у роботах В.А. Мисливого [2]. Цікавим слід 
визначити дослідження О.Е. Радутного, який 
аналізує перспективи визнання штучного інте-
лекту суб’єктом правовідносин [3]. Натомість у 
зарубіжних джерелах правові особливості вико-
ристання автономних транспортних засобів ви-
кликають значний науковий інтерес. Серед публі-
кацій з вказаної тематики слід відзначити роботи 
Дж.К. Гурні (J.K. Gurney, 2013), який дослідив від-
повідальність виробників продукції у зв’язку з ін-
цидентами, пов’язаними з використанням безпі-
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лотних автомобілів [4], С.Х. Даффі (S.H. Duffy, 
2014) і Дж.К. Хопкінса (J.P. Hopkins, 2014), які 
визначили напрями розвитку відповідальності 
за шкоду, спричинену автономними автомобі-
лями [5], Ф. Доума (F. Douma, 2016) і С.А. Па-
лодічук (S.A. Palodichuk, 2016), які визначили 
особливості кримінально-правових аспектів від-
повідальності за шкоду, спричинену автоном-
ними транспортними засобами [6], К. Трантера 
(K. Tranter, 2016), який окреслив проблемні пи-
тання використання автономних транспортних 
засобів на автошляхах Австралії [7]. Таким чи-
ном, дослідження правового режиму викорис-
тання автономних та автоматизованих транспор-
тних засобів на автошляхах України знаходиться 
на початковому етапі. Звідси, метою статті є 
аналіз суб’єктного складу кримінальних право-
порушень у сфері використання автономних та 
автоматизованих транспортних засобів та вирі-
шення проблеми кримінально-правої кваліфіка-
ції кримінальних правопорушень, пов’язаних з 
розробкою, виробництвом та використанням 
таких транспортних засобів. Її новизна полягає у 
визначені напрямів вдосконалення правових 
положень щодо безпечного використання авто-
номних і автоматизованих транспортних засобів 
на автошляхах України, зокрема щодо суб’єктів 
відповідальності за шкоду, спричинену такими 
транспортними засобами. Завданням статті є 
визначення правових підстав та особливостей 
кримінальної відповідальності водія, виробників 
і розробників програмного забезпечення авто-
матизованих та автономних транспортних засо-
бів, а також інших осіб, що можуть вплинути на 
безпечне використання автоматизованих та ав-
тономних транспортних засобів. 

Передумови запровадження автономних 
транспортних засобів в Україні 

В останні роки статистика дорожньо-транс-
портних пригод в Україні залишається невтіш-
ною. Так, за даними інституту ДП "ДерждорНДІ" 
в Україні щорічно відбувається 150–200 тис. до-
рожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), з них 
понад 20 тис. з постраждалими. Тільки у 2018 
році кількість ДТП на дорогах України склала по-
над 150 тис., з них 3350 випадків, пов’язаних із 
загибеллю учасників дорожнього руху та понад 
30 тис. з пораненнями [8]. За оцінками експертів 
збитки заподіяні економіці України дорожньо-
транспортними пригодами складають понад 4,5 
млрд дол щорічно. При цьому, більшість ДТП, а 
саме понад 80 % відбувається за вини людини. 
У 30 % випадків це перевищення швидкості, 
20 % – управління в стані алкогольного сп’янін-

ня, 10 % – виїзд на зустрічну смугу [9]. Але най-
більші економічні втрати держави пов’язані з 
загибеллю людей під час ДТП, які в Україні в 3–
4 вище показників європейських країн.  

Тому використання автономних транспортних 
засобів є одним із способів зменшення кількості 
ДТП та підвищення ефективності пасажиро- та 
вантажоперевезення. Згідно ратифікованої 
Україною у 2000 р. Угоди про прийняття єдиних 
технічних приписів для колісних транспортних 
засобів, предметів обладнання та частин, які 
можуть бути встановлені та/або використані на 
колісних транспортних засобах, і про умови вза-
ємного визнання офіційних затверджень, вида-
них на основі цих приписів (1958 р.) [10] на ри-
нок України допускаються транспортні засоби, 
конструкція яких офіційно затверджена і серти-
фікована в інших країнах-учасницях цієї Угоди. 
Відповідно, використання транспортних засобів, 
сертифікованих хоча би однією з 53 кран-
підписантів цієї угоди, в тому числі й транспорт-
них засобів з найвищим рівнем автоматизації, є 
легальним в Україні. Тому наразі мова йде про 
терміни та готовність України до запровадження 
автономних транспортних засобів та до норма-
тивного закріплення правових відносин і відпо-
відальності їх учасників у випадках спричинення 
шкоди життю та здоров’ю людей.  

Під час розробки автономних та автоматизо-
ваних транспортних засобів презюмується, що 
штучний інтелект є законослухнянішим за лю-
дину, що в цілому має позитивно відобразитися 
на безпеці дорожнього руху. В той же час пер-
ший досвід зарубіжних країн у цій сфері дово-
дить, що не слід відкидати можливості скоєння 
ДТП за участю автономних та автоматизованих 
транспортних засобів. У світовій практиці доро-
жнього руху вже зафіксовані ДТП за участю без-
пілотників. Перша аварія сталася у Флориді 
(США) в травні 2015 року, в результаті якої заги-
нув водій-оператор, який перебував у кабіні без-
пілотника. Електромобіль Tesla з включеним ав-
топілотом протаранив на шосе тягач з причепом, 
який рухався в перпендикулярному напрямку, 
намагаючись перетнути перехрестя. Автомобіль 
проїхав під фурою, в результаті чого у седана 
знесло дах, потім вилетів з шосе, протаранивши 
дві огорожі, і зупинився, врізавшись у стовп. Во-
дій безпілотника помер на місці [11, с.18]. 

Друга трагедія сталася в американському м 
Темпе, штат Арізона, США, де 18.03.2018 р. 
спортивний позашляховик Uber на смерть збив 
49-річну жінку. При цьому в кабіні "автономно ке-
рованої машини" сидів оператор, передбачений 
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якраз на випадок екстрених ситуацій. Як заяви-
ла шеф поліції м. Темпе С. Моїр (S. Moir), було 
б дуже складно уникнути цього зіткнення в будь-
якому режимі – автономному або з водієм – 
ґрунтуючись на тому, як вона (велосипедистка) 
вискочила з тіні прямо на дорогу. На думку 
С. Моїр (S. Moir), Uber навряд чи винен в цьому 
інциденті, оскільки ні камери, ні людина, що си-
діла в кабіні автомобіля, не помітили велосипед 
до моменту зіткнення. Зокрема, водій зрозумів, 
що сталося зіткнення, тільки почувши його звук. 
Автомобіль, оснащений двома камерами, також 
не вжив спроби загальмувати. Авто рухалося зі 
швидкістю 38 миль на годину (61 км /год.) в зоні 
з обмеженням швидкості в 35 миль в годину 
[12]. У вищевказаних та інших подібних випад-
ках постає закономірне питання, хто і яким чи-
ном повинен відповісти за понесені державою, 
суспільством, людиною збитки. 

Вбачається, що питання відповідальності за 
шкоду, причинену автономними транспортними 
засобами, слід розглядати в контексті сутності 
та ступеню здійснення людського контролю що-
до останніх.  

Відповідальність водія за шкоду, спричинену 
автоматизованим та автономним  
транспортним засобом 

Важливе місце у вказаному аспекті відіграє 
класифікація рівня автоматизації транспортних 
засобів, розроблена у 2014 р. Співтовариством 
автомобільних інженерів (SAE International), кра-
їна заснування США, в якій визначено 6 рівнів 
автоматизації: 

– Рівень 0. Відсутність автоматизації. Постій-
не і повне здійснення людиною-водієм всіх ас-
пектів керування транспортним засобом під час 
його руху, навіть якщо воно вдосконалене сис-
темами попередження або втручання. 

– Рівень 1. Наявність системи допомоги воді-
єві. Система допомоги водієві здійснює в залеж-
ності від режиму керування або рульове управ-
ління автомобілем, або збільшення/зменшення 
швидкості, використовуючи інформацію про об-
становку керування, за умови, що водій виконує 
всі інші завдання динамічного керування. 

– Рівень 2. Часткова автоматизація. Харак-
теризується можливістю задіяти відразу одну 
або декілька вищевказаних систем допомоги 
водієві за умови, що водій виконує всі інші за-
вдання динамічного керування. 

– Рівень 3. Умовна автоматизація. Виконання 
автоматизованою системою керування всіх ас-
пектів динамічного керування за умови, що во-

дій відповідним чином відреагує на вимогу 
втручання. 

– Рівень 4. Високий рівень автоматизації. Ви-
конання автоматизованою системою керування 
всіх аспектів динамічного керування навіть за 
умови, що водій відповідним чином не відреагує 
на вимогу втручання. 

– Рівень 5. Повна автоматизація. Постійне 
виконання автоматизованою системою керу-
вання усіх завдань динамічного руху за будь-
яких дорожніх умов або обстановки керування, 
в яких може здійснювати керування людина-
водій [13]. 

Аналіз зазначеної класифікації виявляє, що 
співвідношення ролей водія і автоматизованої 
системи автомобіля в залежності від рівня ав-
томатизації останнього дозволяє зробити ви-
сновок, що чим більше рівень автоматизації ав-
томобіля, тим в більшій мірі відношення обо-
в’язку здійснення певних дій з боку водія, 
зміняються на відношення можливості певної 
поведінки або навіть дозволяється його повна 
бездіяльність. Відповідно, відповідальність за 
шкоду спричинену автоматизованими транспор-
тними засобами все більше зміщується від во-
дія на інші суб’єкти – виробника транспортного 
засобу та програміста відповідної системи.  

Аналіз чинних норм кримінального законо-
давства України щодо відповідальності за по-
рушення правил безпеки дорожнього руху 
(ст.ст.286 й 287 КК України) виявляє, що вони 
не враховують указані особливості автономних 
та автоматизованих транспортних засобів. Зок-
рема, відповідно до ст.286 КК України криміна-
льній відповідальності за порушення правил 
безпеки руху та експлуатації транспорту підлягає 
особа, яка безпосередньо керує транспортним 
засобом. Не готові сучасна доктрина криміналь-
ного права та чинне кримінальне законодавство 
пристати на пропозиції окремих учених щодо 
визнання суб’єктом злочину штучного інтелекту 
[3, с.202–212], який виконує завдання динаміч-
ного керування автономним автомобілем. 

У цілому така правова невизначеність ускла-
днює можливості визначення суб’єкту, виду та 
меж відповідальності за шкоду, заподіяну авто-
матизованими та автономними транспортними 
засобами, в контексті врегулювання питань тра-
нспортної безпеки. І хоча випуск транспортних 
засобів 5-го рівня автоматизації є справою 
майбутнього, слід визнати, що вже сьогодні 
слід замислитися над цією проблемою. Так, у 
грудні 2019 р. у США вперше в історії автоном-
на вантажівка здійснила перевезення вантажу 



ISSN 1995-6134 

 61 Forum Prava, 2020. 60(1). 57–66 
(Research Article) 

з Атлантичного до Тихоокеанського узбережжя. 
Протягом більше 3 діб, як зазначає Г. Хіпс (Heeps 
G., 2019), водію та інженеру з програмного забез-
печення жодного разу не довелося втручатися в 
роботу автономної системи [14]. Це свідчить, що 
в подальшому використання безпілотних авто-
мобілів буде лише розширюватися. 

У випадку наявності контролю за рухом тра-
нспортного засобу (рівні 0–4) концепція відпові-
дальності за заподіяння шкоди у таких випадках 
вбачається наближеною до класичної і стосуєть-
ся безпосередньо водія, який здійснює контроль 
над таким транспортним засобом. У той же час 
слід зауважити, що 5-й рівень автоматизації пе-
редбачає повну автономію транспортного засо-
бу, що виключає людський контроль. У такому 
транспортному засобі взагалі можуть бути відсу-
тні кермо та педалі, що перетворює відповідаль-
ність водія за заподіяння шкоди в об’єктивне 
ставлення в провину власникові джерела підви-
щеної небезпеки. Саме тому, Європейський пар-
ламент взяв до розгляду проект Резолюції про 
правовий статус роботів як "електронної особис-
тості (електронної особи)" [15]. Проектом Резо-
люції пропонується покласти основну відповіда-
льність на виробника та зобов’язати виробників 
та власників таких безпілотних автомобілів мати 
страховку. Зазначений документ також передба-
чає розподіл відповідальності між виробником і 
власником, залежно від ситуації. 

Таким чином, у випадку управління автома-
тизованим (напівавтономним) транспортним 
засобом, основна відповідальність покладаєть-
ся на водія. Щодо цього "Tesla" попереджає по-
купців: автопілот – це допоміжний пристрій, і 
водій в автомобілі, що рухається на автопілоті, 
повинен тримати руки на кермі і бути готовим 
взяти керування на себе [16]. Таким чином, ви-
моги ст.286 КК України не суперечать концепції 
відповідальності водія автоматизованого транс-
портного засобу, який зобов’язаний та має мо-
жливість управляти рухом такого транспорту. 
Це стосується як самих правил управління 
(безпеки дорожнього руху), так і виконання ви-
мог щодо відповідності транспортного засобу 
технічним умовам (зокрема, своєчасне прохо-
дження регламентного технічного огляду, онов-
лення програмного забезпечення тощо). Кримі-
нальна відповідальність за порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації тран-
спорту особою, яка керує транспортним засо-
бом (ст.286 КК України), настає лише у випадку 
заподіяння фізичної шкоди (середньої тяжкості, 
тяжких тілесних ушкоджень, загибелі людей). 

Відповідальність виробників і розробників 
програмного забезпечення автоматизованих 
та автономних транспортних засобів 

Поряд із питанням відповідальності водія тра-
нспортного засобу при наявності повного або 
часткового контролю над автоматизованим тра-
нспортним засобом, важливим аспектом врегу-
лювання аналізованих суспільних відносин є 
проблема відповідальності розробників зазна-
чених транспортних засобів. Зокрема, ст.275 КК 
України передбачає відповідальність за пору-
шення під час розроблення, конструювання, ви-
готовлення чи зберігання промислової продукції 
правил, що стосуються безпечного її викорис-
тання, а також порушення під час проектування 
чи будівництва правил, що стосуються безпеч-
ної експлуатації будівель і споруд, особою, яка 
зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це 
створило загрозу загибелі людей чи настання 
інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду 
здоров’ю потерпілого. Небезпека таких пору-
шень полягає в тому, що вони можуть спричи-
нити під час використання продукції небезпечні 
для її споживача наслідки: вибух, пожежу, тех-
ногенну аварію, руйнацію будівель і споруд, що 
супроводжуються нещасними випадками, зни-
щенням майна [17, с.331]. Потерпілими від зло-
чину є споживачі промислової продукції, зокрема 
ті, хто користуються нею в побуті, виробництві, 
в обстановці дорожнього руху тощо. 

Однією з форм прояву об’єктивної сторони 
складу злочину, передбаченого ст.275 КК Украї-
ни, є порушення правил розробки, конструю-
вання, виготовлення та зберігання промислової 
продукції, що створило загрозу загибелі людей 
чи настання інших тяжких наслідків або заподі-
яло шкоду здоров’ю потерпілого. Суб’єктом 
аналізованого злочину виступає відповідальний 
за розробку, конструювання, виготовлення чи 
зберігання зазначеної продукції. 

Враховуючи, що автомобіль, у тому числі по-
вністю автономний, є продукцією (результатом) 
автомобільної промисловості, можливою є здій-
снення правової оцінки недобросовісної діяль-
ності компаній щодо впровадження та випуску 
автоматизованих транспортних засобів на доро-
ги України з урахуванням положень ст.275 КК 
України. Звісно, цією нормою не охоплюються 
всі можливі ситуації з заподіянням шкоди життю 
та здоров’ю користувачів, учасників дорожнього 
руху та інших осіб під час експлуатації автома-
тизованого транспортного засобу (зокрема, пи-
тання відповідальності недобросовісних про-
давців такої продукції або безпосередньо самих 
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користувачів, або ж стосовно концептуальної 
продукції, правила виготовлення та виробницт-
ва якої взагалі відсутні), однак на відміну від по-
ложень цивільного законодавства (ст.1187 ЦК 
України) диспозиція ст.275 КК України передба-
чає відповідальність саме розробників автома-
тизованих систем за помилки при проектуванні, 
виробництві та передачі користувачу небезпеч-
ної продукції, а також її подальшого технічного 
супроводження. Слід також зауважити, що за-
конодавець, на нашу думку, необґрунтовано 
поєднав в одному складі злочину два самостій-
них злочинних посягання, які суттєво відрізня-
ються між собою як за характером та формою 
злочинних дій, так і за суб’єктним складом. Зок-
рема, ст.275 КК України передбачає відповіда-
льність не лише за розробку та виробництво 
небезпечної промислової продукції, але й за 
порушення правил проектування та будівницт-
ва правил, що стосуються безпечної експлуа-
тації будівель і споруд. Вбачається, що суттєва 
відмінність в правилах розроблення, конструю-
вання, виготовлення чи зберігання промислової 
продукції та правил проектування будівель і 
споруд, а також відмінності в суспільно небез-
печних наслідках зазначених злочинних діянь 
вимагає встановлення кримінальної відповіда-
льності за кожне з цих кримінальних правопо-
рушень в самостійних нормах. 

Перспективним вбачаємо також дослідження 
відповідальності службових осіб і компаній за 
випуск на ринок України автоматизованих тран-
спортних засобів, які не відповідають вимогам 
щодо безпечності такої продукції, що передба-
чена ст.227 КК України. Об’єктом цього складу 
злочину виступає встановлений порядок госпо-
дарської діяльності та забезпечення якості про-
дукції, що реалізується на ринку України. Пред-
метом цього злочину є продукція, в тому числі 
промислова, у великих розмірах. Згідно примітці 
до цієї статті вартість такої продукції має пере-
вищувати 500 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. З об’єктивної сторони злочин 
полягає у випуску на ринок України небезпечної 
продукції. Суб’єкт злочину спеціальний – відпо-
відальна за випуск на ринок особа (службова 
особа підприємства, установи, організації, підп-
риємець). Звертає на себе увагу певна склад-
ність встановлення та доказування вини за вка-
зане порушення. По-перше, кримінально-кара-
ним є тільки умисне скоєння зазначених дій, що 
в свою чергу звільняє від кримінальної відпові-
дальності особу за неналежне виконання своїх 
обов’язків. По-друге, небезпечною продукцією 

можна визнавати тільки таку, яка не відповідає 
нормативним вимогам щодо її безпечності. Од-
нак щодо концептуальної продукції такі норма-
тивні вимоги взагалі можуть бути відсутні. Втретє, 
незважаючи на істотну вартість транспортного 
засобу, в науковому середовищі обґрунтовано 
вказується недосконалість встановлення відпо-
відальності за вказаний злочин саме через гро-
шову вартість реалізованої продукції [18, с.61]. 
Саме останнє, на думку Н.О. Гуторової, незва-
жаючи на суттєве поширення та жахливі наслід-
ки суспільно небезпечних посягань на безпеку 
промислової продукції, заважає реалізації зако-
нодавчої заборони. Випадки притягнення до 
кримінальної відповідальності за передбачений 
ст.227 КК злочин сьогодні мають поодинокий 
характер. Так, за даними Генеральної прокура-
тури України у 2014 р. було зареєстровано 
66 злочинів, передбачених ст.227 КК, а до суду, 
як і у 2015 р. при 57 зареєстрованих злочинах, 
до суду не спрямовано жодного; у 2016 р. – 38, 
до суду з обвинувальним актом спрямоване ли-
ше одне провадження, у 2017 р. – 24, до суду з 
обвинувальним актом спрямоване одне прова-
дження; у 2018 р. при 27 провадженнях і у 2019 р. 
при 29, до суду не спрямовано жодне прова-
дження [19]. Таким чином судово-слідча практика 
розслідування та притягнення до кримінальної 
відповідальності за вказаний злочин має дуже 
низку ефективність та потребує вдосконалення. 

Викликає запитання і розмежування складів 
злочинів, передбачених ст.ст.227, 275 КК Украї-
ни). На перший погляд відповідь є очевидною: 
порушення правил, що стосуються безпечного 
використання промислової продукції (ст.275 КК 
України) стосується її проектування, розробки 
та виробництва, а введення в обіг небезпечної 
продукції (ст.227 КК України) її реалізації. Такий 
висновок логічно випливає з аналізу диспозиції 
зазначених статей. Однак більш детальний 
аналіз норм чинного законодавства дещо 
ускладнює питання розмежування зазначених 
складів. Термін введення продукції в обіг вико-
ристовується в значній кількості законодавчих 
актів, зокрема законах України "Про захист прав 
споживачів" від 12.05.1991 р. № 1023–XII, "Про 
вилучення з обігу, переробку, утилізацію, зни-
щення або подальше використання неякісної та 
небезпечної продукції" від 14.01.2000 р. № 1393–
XIV, "Про технічні регламенти та оцінку відповід-
ності" від 15.01.2015 р. № 124–VIII, "Про загальну 
безпечність нехарчової продукції" від 02.12.2010 р. 
№ 2736–VI, "Про відповідальність за шкоду, за-
вдану внаслідок дефекту в продукції" від 
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19.05.2011 р. № 3390–VI і означає одне й теж 
саме – виробництво і реалізацію продукції. Так, 
ст.1 Закону України "Про захист прав спожива-
чів" зазначає, що введення продукції в обіг – це 
дії суб’єкта господарювання, спрямовані на ви-
готовлення або ввезення на митну територію 
України продукції з подальшою самостійною 
або опосередкованою реалізацією на території 
України. Таким чином, в частині виготовлення 
небезпечної продукції дії, передбачені ст.ст.227 
та 275 КК України, повністю співпадають і мо-
жуть бути розмежовані лише за вартістю недо-
броякісної продукції або суспільно небезпечни-
ми наслідками. В цілому ж така ситуація лише 
ускладнює застосування норм про кримінальну 
відповідальність, а оскільки за загальними пра-
вилами кримінально-правової кваліфікації у ви-
падку наявності законодавчих протиріч перева-
га надається інтересам обвинуваченого, цілком 
ймовірним є уникнення винними кримінальної 
відповідальності.  

Відповідальність за шкоду, спричинену  
автоматизованим та автономним  
транспортним засобом у випадках  
стороннього втручання 

Ще одним важливим аспектом відповідаль-
ності за неналежне функціонування автомати-
зованих та автономних транспортних засобів є 
захист автоматизованих систем від стороннього 
втручання. На думку аналітиків із питань систем 
безпеки, автономні транспортні засоби, ставши 
невід’ємною частиною руху, стануть привабли-
вою ціллю для хакерів. Наприклад, нещодавно 
такий інцидент відбувся з компанією Ford. Група 
дослідників, підключила ноутбук в діагностичний 
порт автомобіля і зуміла зламати систему управ-
ління пікапом марки Ford. Вони повністю перехо-
пили управління гальмами, кермом і педаллю 
газу. Природно, що в цій ситуації говорити про 
безпеку автономних автомобілів передчасно 
[20, с.121–122], а питання розробки систем без-
пеки та захисту автоматизованих систем авто-
номних транспортних засобів від несанкціоно-
ваного втручання в найближчому майбутньому 
буде визнаватися пріоритетним. Незаконне 
втручання у функціонування автоматизованої 
системи автономного транспортного засобу (зок-
рема, знищення або зміна інформації, її спотво-
рення, неконтрольований запуск окремих систем 
транспортного засобу) виключає можливість ви-
конання поставлених завдань перед зазначени-
ми системами, наприклад забезпечення безпеки 
пасажирів під час руху транспорту. Чинний КК 

України у Розділі XVI Особливої частини перед-
бачає відповідальність за несанкціоноване втру-
чання в роботу електронно-обчислювальних ма-
шин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, 
що в цілому дає можливість на першому етапі 
розвитку автономних транспортних засобів за-
безпечити правовий захист функціонування шту-
чного інтелекту в зазначених системах. У випад-
ку одночасного заподіяння серйозної шкоди 
(наприклад, життю та здоров’ю людей в ситуації 
дорожнього руху) іншим охоронюваним криміна-
льним законом відносинам в результаті сторон-
нього втручання в роботу системи безпілотного 
автомобілю, кваліфікація має відбуватися за 
сукупністю злочинів: за відповідним злочином, 
передбаченим Розділом XVI Особливої частини 
КК, та злочином проти безпеки руху та експлуа-
тації транспорту або проти життя та здоров’я 
особи в залежності від виду заподіяних суспіль-
но небезпечних наслідків та психічного став-
лення до них винного. Оскільки в останні роки в 
КК України виникає все більше складених зло-
чинів, які, зокрема, охоплюють специфічний 
спосіб їх вчинення – використання ЕОМ, авто-
матизованих систем або комп’ютерних мереж 
(наприклад, ч.3 ст.190 КК), вбачаємо ймовірним 
подальший розвиток кримінально-правових 
норм у вказаному напряму. 

Висновки 

1. Розгляд суб’єктного складу кримінальних 
правопорушень у сфері використання автома-
тизованих та автономних транспортних засобів 
напряму залежить від рівня автоматизації тран-
спортного засобу. Чим вищий його рівень, тим в 
більшій мірі відношення обов’язку здійснення 
певних дій з боку водія, зміняються на відно-
шення можливості певної поведінки або навіть 
повної бездіяльності. Відповідно, відповідаль-
ність за шкоду спричинену автоматизованими 
транспортними засобами все більше зміщуєть-
ся від водія, як кермувальника такого засобу на 
інших суб’єктів – виробника транспортного за-
собу, продавця, оператора або програміста від-
повідної системи. 

2. Зміщення акцентів у відповідальності за 
шкоду, спричинену автономними транспортни-
ми засобами від водія до розробників та виро-
бників таких транспортних засобів потребує 
системного перегляду норм про кримінальну 
відповідальність за злочини проти безпеки ру-
ху та експлуатації транспорту, а також вироб-
лення підходів щодо відповідальності штучного 
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інтелекту в межах кримінально-правової докт-
рини в майбутньому. 

3. Наразі слід констатувати часткове охоп-
лення кримінальним законом України найбільш 
небезпечних проявів у сфері експлуатації, ви-
робництва та введення в обіг на ринок автома-
тизованих та автономних транспортних засобів. 
Суб’єктами правопорушень у зазначеній сфері є 
виробники таких транспортних засобів, розроб-
ники відповідних електронних систем, їх про-
давці, користувачі, а також сторонні особи, що 
перешкоджають їх безпечному використанню. 

4. Актуалізується потреба перегляду кримі-
нально-правових норм, що встановлюють від-
повідальність виробників і розробників автома-
тизованих та автономних транспортних засобів. 

Це стосується необхідності виділення в окремий 
склад злочину порушення правил розроблення, 
конструювання, виготовлення чи зберігання 
промислової продукції (ст.275 КК України), а та-
кож розмежування відповідальності стосовно 
виробництва та введення в обіг на ринок Украї-
ни зазначеної продукції (ст.ст.227 та 275 КК 
України). 
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MECHANISM OF EMERGENCE OF PROPERTY RIGHT  
ON NEW-BUILD IMMOVABLE THING: ANALYSES  
OF CURRENT NORMATIVE MODEL 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Станом на сьогодні механізм виникнення права власності на об’єкти нерухомого майна має 
суттєві прогалини. Це підтверджено науковими дискусіями щодо сутності окремих елементів виникнення права вла-
сності на новозбудований об’єкт нерухомого майна, а також судовою практикою з розгляду відповідних справ.  
Метою статті є визначення специфіки механізму виникнення права власності на новозбудований об’єкт нерухомості 
в контексті співвідношення між його елементами. механізму виникнення права власності на об’єкти нерухомого май-
на, а також його компонентів. Застосовано методи динамічного аналізу стану чинної моделі виникнення права влас-
ності на новозбудований об’єкт нерухомого майна та порівняльно-правового аналізу норм чинного цивільного зако-
нодавства України. Результати. Визначені елементи, що входять до складу моделі; встановлено характер взаємодії 
між ними. Визначена правова природа легітимаційних процедур в механізмі спричинення визначеного юридичного 
наслідку, а також сутність таких компонентів як реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт 
або отримання дозволу на їх виконання, прийняття новозбудованої нерухомості в експлуатацію та реєстрація права 
власності на таку річ. Показано, що відповідно до традиційної юридичної схематизації особа повинна набувати право 
власності об’єкт нерухомого майна з моменту його створення, що пов'язується з набуттям ним ознак, визначених 
ст.181 Цивільного кодексу України. Поряд із цим з метою забезпечення стабільності цивільного обороту нерухомості 
законодавець наділяє особливим значенням наведені вище легітимаційні компоненти. Визначено, що процедура 
прийняття об'єкта нерухомості до експлуатації покликана встановити дотримання при спорудженні нерухомості буді-
вельних норм, державних стандартів і правил, а тому і не допустити до експлуатації об'єкти, що становлять потен-
ційну загрозу їх власникам або іншим учасниками і що досягається відмовою до такого прийняття. Висновки. Дер-
жавна реєстрація права власності, по суті, забезпечує своєрідну "юридичну ревізію" всіх юридично вагомих обставин 
механізму виникнення права власності на новостворену нерухомість і підтверджує таке право. У зв’язку з цим виник-
нення права власності на новостворене нерухоме майно переноситься на момент завершення реалізації відповідно-
го юридичного механізму, що наступає з державною реєстрацією відповідного права. 

Ключові слова: виникнення прав; набуття права власності; прийняття в експлуатацію; реєстрація 
прав; легітимація; нерухомість 

*** 
Problem statement. The article is devoted to consideration a juridical schematization of the emergence of property right on 
the new-build immovable things. The actuality of a problem is determined by discussions surrounding the mean of main ju-
ridical facts within appropriate schematization. Purpose. The main aim of the article is to define the specificity of the mecha-
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nism of the emergence of property right on new-build immovable things in the context of correlation between its elements. 
Methods. The current juridical model of the emergence of property rights on new-build immovable things is analyzed critical-
ly by the author regarding modern scientific researches and in view of shortcoming of the legislative provision of Ukraine. 
Results. The author determines the elements that constitute the content of appropriate schematization and defines the cor-
relation between them. Considerable attention is paid to analyses of the legal nature of legitimating procedures in the mech-
anism of causing of appropriate legal consequences. The essence of such components as registration of a building-
beginning application or getting construction permission; acceptance of new-build immobile thing in exploitation; registration 
of property rights are considered in the article. Conclusion. The author concludes that the procedure of acceptance of im-
movable things in exploitation is aimed to verify whether necessary state norms, standards, and rules in the sphere of the 
building were abided during construction and if not – to prevent exploitation of appropriate objects because of their potential 
danger to owners and other persons. State registration of property rights is some kind of "juridical revision" of all juridical im-
portant circumstances of the mechanism of emergence of property right on the new-build immovable things and the mean of 
confirmation of appropriate property rights. In this regard, the emergence of property rights on new-build immovable property 
is postponed to the moment of finishing the compilation of appropriate legal mechanisms that is the moment of state regis-
tration of property rights. 

Key words: emergence of property right; acquisition of property right; acceptance in exploitation; legitimation; 
immovable property 

 

Постановка проблеми 

Одним із найбільш "обтяжених" юридичними 
конструкціями механізмів первісного виникнен-
ня суб’єктивних цивільних прав є механізм ви-
никнення права власності на об’єкти нерухомого 
майна. Він містить легітимаційні компоненти та 
є більш формалізованим, ніж механізм виник-
нення права власності на рухомі речі. Висока 
соціальна значимість нерухомості сприяє більш 
кропіткому регулюванню відносин щодо неї та 
необхідності звернення до додаткових легітима-
ційних компонентів, що, у свою чергу, обумовлює 
потребу в чіткому їх узгодженні. У зв’язку з цим 
ефективність практики правореалізації й право-
застосування в цій сфері переважно залежить 
від якості запровадженої юридичної моделі 
спричинення відповідного юридичного наслідку. 

Питання механізму виникнення права влас-
ності на об’єкти нерухомого майна, а також його 
компонентів стало предметом розгляду Д.С. 
Спєсівцева, який акцентує увагу на формалізо-
ваності процесу виникнення права власності на 
новозбудовану нерухому річ, умовний характер 
окремих процедур, у тому числі державної ре-
єстрації права власності. При цьому науковець 
визнає за послідовним ланцюгом процедур, не-
обхідних для виникнення права власності на 
новозбудоване нерухоме майно, роль юридич-
ного складу [1, с.7]. В свою чергу, Д. Тасантаб 
(Tasantab, 2016) піддав активному аналізу сут-
ність процедури видачі дозволу на будівництво 
в механізмі виникнення права власності на від-
повідну річ і розкрив її, зокрема на моделі про-
цедури одного з міст Гани [2, с.155].  

Однак, все ж таки, значна увага в наукових 
дослідженнях присвячується визначенню місця 

державної реєстрації у досліджуваному механі-
змі. В цьому сенсі цікавими є висновки І. Удоки 
(Udoka, 2017), які підкреслюють вторинний ха-
рактер реєстрації по відношенню до факту на-
буття особою титулу власності [3, с.87]. М. Ана-
хута (Anachuta, 2019) піднімає питання щодо 
наслідків нереєстрації власності [4]; В.М. Сиги-
дин – з проблем цивільно-правового регулю-
вання державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно нотаріусами України [5]. 

Але складність досліджуваного механізму, 
його багатокомпонентність і значна урегульова-
ність відповідних відносин дозволяють виявляти 
додаткові фактори, що сприяють більш глибо-
кому розумінню сутності відповідних елементів і 
їх значення в загальній композиції юридично 
вагомих обставин, які спричиняють виникнення 
права власності на новозбудоване нерухоме 
майно. Виходячи з цього, мета статті полягає у 
визначенні специфіки механізму виникнення 
права власності на новостворений об’єкт неру-
хомого майна в контексті взаємодії елементів 
вказаного механізму в ході спричинення визна-
ченого юридичного наслідку. Її новизна містить-
ся в поглибленні одного з підходів до визначен-
ня сутності елементів механізму виникнення 
права власності на новостворений об’єкт неру-
хомого майна, в рамках якого прийняття об'єкта 
в експлуатацію та державна реєстрація права 
власності розглядаються, зокрема, як способи 
фіксації певних обставин правової реальності, 
що настають до моменту проведення відповід-
них дій.  Завданням статті є встановлення юри-
дичної сутності таких компонентів, як початок 
виконання будівельних робіт, прийняття об'єкта 
в експлуатацію та  державна реєстрація права 
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власності на новостворений об’єкт нерухомості 
в механізмі виникнення права власності. 

Зміст механізму виникнення права власності 
на новозбудовану нерухомість  

Механізм виникнення права власності на 
об’єкт нерухомого майна, що створюється шля-
хом будівництва, являє собою сукупність право-
вих засобів, зокрема юридичних фактів, умов їх 
настання і актів правореалізації, що перебуваю-
чи у визначеній нормами права та/або актами 
саморегулювання цивільних відносин взаємодії 
між собою складають причинно-наслідкові конс-
трукції, реалізація яких призводить до спричи-
нення визначеного юридичного наслідку. 

Зважаючи на те, що в залежності від конкрет-
них юридичних умов зазначений механізм може 
доповнюватись додатковими елементами, на-
приклад, договором інвестування або іншими 
альтернативними конструкціями, наприклад, ме-
ханізм виникнення права власності на самочин-
не будівництво, саме його базова юридична 
модель наглядно демонструє особливості взає-
модії між його елементами, що в теоретичному 
ключі можуть бути екстрапольовані на відповід-
ні компоненти альтернативних юридичних конс-
трукцій. 

Аналізований юридичний механізм передба-
чає чітке слідування процедурі легітимації від 
початку будівництва до його завершення. Поча-
ток реалізації відповідної схеми відмічається 
поданням заінтересованого особою до органу 
державного архітектурно-будівельного контро-
лю повідомлення про початок виконання буді-
вельних робіт або отримання від такого органу 
дозволу на їх виконання, що залежить від класу 
наслідків (відповідальності) об’єкта (ст.36 Зако-
ну України "Про регулювання містобудівної дія-
льності") [6]. При цьому необхідною умовою для 
реєстрації повідомлення або отримання такого 
дозволу є наявність речового права на земель-
ну ділянку, на якій буде здійснюватись будівни-
цтво. Подальшими ключовими елементами 
створення нерухомості є завершення будівниц-
тва, технічна інвентаризація об’єкта, прийняття 
його в експлуатацію і державна реєстрація пра-
ва власності на нього, що наступають у наведе-
ній послідовності.  

В контексті наведеного вище одними з клю-
чових нормативних положень, які визначають 
особливості механізму виникнення права влас-
ності на об’єкт нерухомого майна шляхом ство-
рення останнього виступають ст.181, а також 
ст.331 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України). Саме їх співвідношення демонструє 
значення легітимаційних компонентів у механі-
змі виникнення зазначеного права в світлі коре-
ляції юридичної моделі і правової реальності.  

Зокрема, ч.1 ст.181 ЦК України закріплює 
ознаки нерухомого майна, встановлюючи, що 
нерухомістю є земельні ділянки, а також об’єк-
ти, розташовані на земельній ділянці, перемі-
щення яких є неможливим без їх знецінення та 
зміни їх призначення [7]. Таким чином, кожен 
об’єкт, наділений такими ознаками, являє собою 
нерухомість.  

У свою чергу, частинами 2 і 3 ст.331 ЦК Украї-
ни вже запроваджується складний ступеневий 
склад легітимаційних компонентів. Зокрема, 
абз.1 ч.2 наведеного нормативного положення, 
по суті, затверджує спрощений механізм виник-
нення права панування на об’єкт, а саме пов'я-
зує виникнення такого права з початком існу-
вання відповідного блага. Цим нормативним 
положенням, зокрема встановлюється, що пра-
во власності на новостворене нерухоме майно 
(житлові будинки, будівлі, споруди тощо) вини-
кає з моменту завершення будівництва (ство-
рення майна) [7]. З цього мало б слідувати, що 
право власності на нерухому річ виникає з мо-
менту створення такої речі, тобто набуття від-
повідним об’єктом ознак, визначених ст.181 ЦК 
України. Однак, із абз.2 та абз.3 ст.331 ЦК Укра-
їни слідує, що у випадку, якщо договором або 
законом передбачено прийняття нерухомого 
майна до експлуатації, право власності виникає 
з моменту його прийняття до експлуатації, а 
якщо право власності на нерухоме майно підля-
гає державній реєстрації, то воно виникає з мо-
менту такої реєстрації [7]. 

Поряд із цим у контексті зазначеного необ-
хідно враховувати, що положення чинного циві-
льного законодавства України встановлюють 
обов’язкове прийняття в експлуатацію закінче-
них будівництвом об’єктів як необхідної умови їх 
експлуатації (ч.8 ст.39 Закону України "Про ре-
гулювання містобудівної діяльності" [8]), а також 
необхідність державної реєстрації права влас-
ності на них лише після її здійснення (ч.2 ст.3, 
ч.2 ст.5, Закону України "Про державну реєст-
рацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень") [9]. 

Тим не менше, більш глибоке наукове осми-
слення наведених нормативних положень ство-
рює підґрунтя для висновку, що особа набуває 
право власності на об’єкт нерухомого майна саме 
з моменту його створення. Це пов'язується з на-
буттям ним ознак, визначених ст.181 ЦК України 
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і лише у зв’язку з функціональною спрямованіс-
тю процедур прийняття відповідної речі в екс-
плуатацію і державної реєстрації права власно-
сті на неї відповідний юридичний наслідок 
переноситься на момент завершення реалізації 
відповідного механізму, завершальними елеме-
нтами якого власне і виступають ці процедури. 
Це пов’язано з тим, що легітимація початку ви-
конання будівельних робіт, прийняття нерухо-
мості в експлуатацію і державна реєстрація 
права власності на неї виконують переважно 
контрольну і верифікаційну функції, а також ле-
гітимують юридично важливі обставини, надаючи 
їм загальновизнаного і загальнообов’язкового 
характеру. 

Початок виконання будівельних робіт 

Перш за все, що стосується легітимації поча-
тку виконання будівельних робіт, то її значення 
полягає, зокрема в тому, що вона фіксує намір 
побудови  конкретного об’єкта нерухомого май-
на, а також визначає правові підстави для здій-
снення будівництва, зокрема наявність у особи 
речового права на земельну ділянку, на якій 
планується здійснювати будівництво.  

Основною функцією такої легітимації є здійс-
нення державного архітектурно-будівельного 
контролю і нагляду у сфері містобудівної діяль-
ності, будівельних норм, стандартів і правил під 
час виконання підготовчих та будівельних робіт. 
Саме це є основною функцією Державної архі-
тектурно-будівельної інспекції [10], а також її 
територіальних органів, які здійснюють реєст-
рацію повідомлень про початок виконання буді-
вельних робіт та видають дозволу на їх вико-
нання. Як зазначає з цього приводу Д. Тасантаб 
(Tasantab, 2016), виконавча процедура отри-
мання дозволу на будівництво, як правило, 
включає оцінку заявки на предмет відповідності 
діючим правилам планування, дотримання об-
межень стосовно землекористування, положень 
про секторальне землекористування, а також 
інших норм, зокрема підзаконних нормативно-
правових актів стосовно будівництва в тому чи-
слі безпеки та якості продукції [2, с.155]. 

Незавершене будівництво 

Положення чинного цивільного законодавст-
ва України досить однозначно ідентифікують 
об'єкт, будівництво якого було розпочато, однак 
не завершено, називаючи його відповідно "об’єк-
том незавершеного будівництва". В контексті 
відповідних нормативних положень це об’єкт 
будівництва, на який видано дозвіл на будівни-
цтво, понесені витрати на його спорудження та 

не прийнятий в експлуатацію відповідно до за-
конодавства (абз.4 ч.1 ст.1 Закону України "Про 
іпотеку") [11]. Незважаючи на те, що це поло-
ження не адаптоване під термінологію і процеду-
ру легітимації початку здійснення будівництва, 
яка крім отримання дозволу, передбачає також 
подання повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт, тим не менше, воно демон-
струє, що незавершеним будівництвом є об’єкт, 
будівництво якого розпочато, однак, який ще не 
прийнято в експлуатацію. І в цьому сенсі про-
стежується спроба законодавця пов’язати вини-
кнення об’єкта нерухомого майна з фактом при-
йняття його в експлуатацію.  

Незавершеність будівництва означає його 
невідповідність еталонній будівельній конструк-
ції, неготовність. Основне призначення відпові-
дного терміну полягає в тому, щоб підкреслити, 
що в конкретний момент часу об’єкт нерухомого 
майна є незавершеним порівняно із запроекто-
ваним, однак аналізована конструкція не дає і 
не повинна давати відповіді питання чи є відпо-
відний об’єкт в такому стані об’єктом нерухомо-
го майна (нерухомістю).  

Наголошена проблема пов’язана з формалі-
зацією. Адже, базовим нормативним положен-
ням в даному випадку виступає ст.181 ЦК Украї-
ни, яка закріплює ознаки нерухомості. Її сутність 
полягає в тому, що ці ознаки вже формалізують 
нерухому річ, оскільки вона розглядається не 
лише як певний предмет матеріального світу, а 
предмет з певними властивостями, визначени-
ми нормативним положенням.  

У цьому сенсі слід звернути увагу ще на одну 
проблему, а саме на положення ч.3 ст.331 ЦК 
України. Її зміст визначає, що до моменту дер-
жавної реєстрації прав на об’єкт, будівництво 
якого розпочато, однак який не прийнято в екс-
плуатацію, особа вважається власником мате-
ріалів й обладнання, використаного для спору-
дження відповідної речі [7].  

Однак такий підхід не є безспірним. По-
перше, реєстрація прав не здатна перетворити 
звичайну композицію будівельних матеріалів на 
матеріали, втілені в будівництво об’єкта нерухо-
мого майна. Це факт об’єктивної реальності. Для 
проведення державної реєстрації права власно-
сті на об’єкт незавершеного будівництва його 
власник повинен мати речове право на відповід-
ну земельну ділянку, право на виконання будіве-
льних робіт, а також технічний паспорт на об’єкт 
незавершеного будівництва (п.68 Порядку дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень, затвердженого постановою 
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Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року 
№ 1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.08.2016 року № 533) [12]).  

По-друге, положення антикорупційного зако-
нодавства передбачають необхідність деклару-
вання об'єктів незавершеного будівництва, не 
прийнятих в експлуатацію або право власності 
на які не зареєстроване в установленому по-
рядку (п.2-1 ч.1 ст.46 Закону України "Про запо-
бігання корупції" [13]). Тобто, таким чином у кон-
тексті антикорупційного законодавства об’єктом 
незавершеного будівництва визнається річ, яка 
утворюється у зв’язку з будівництвом нерухомо-
го майна незалежно від факту реєстрації права 
власності на неї. 

Прийняття об'єкта в експлуатацію 

Повертаючись до інших компонентів виник-
нення права власності на об’єкт нерухомого май-
на слід зважати на те, що в світлі повноважень 
Державної архітектурно-будівельної інспекції і її 
територіальних органів, а також функціонального 
призначення прийняття об’єкта нерухомого май-
на в експлуатацію, вбачається, що ця процедура, 
перш за все, покликана встановити дотримання 
при спорудженні нерухомості будівельних норм, 
державних стандартів і правил (див. ст.39 Закону 
України "Про регулювання містобудівної діяль-
ності" [8], п.9, 12, 25 Поряду прийняття в експлу-
атацію закінчених будівництвом об'єктів, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.04.2011 року № 461 [14]), і лише зважаючи 
на те, що прийняттю в експлуатацію підлягають 
об’єкти нерухомого майна, сам факт її проведен-
ня підтверджує, що відповідна річ є нерухомою.  

Державна реєстрація права власності  
на нерухоме майно 

Що стосується державної реєстрації права 
власності на об’єкт нерухомого майна, то в су-
часних дисертаційних роботах справедливо від-
мічається, що з самого визначення такої реєст-
рації, закріпленого в Законі України "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно і їх обтяжень" вбачається, що об’єктивно 
нерухомість існує ще до моменту державної ре-
єстрації права власності на неї. Протилежне ви-
ключає можливість проведення такої реєстрації.  

З цього приводу також слушною є думка І. 
Удоки (Udoka, 2017), який, звертаючись, в тому 
числі до питання пріоритету відомостей відпові-
дних баз даних в аспекті законодавства Нігерії, 
вказує, що реєстрація не може конвалідувати 
титул, якщо останній відсутній. Іншими словами, 
якщо у інвестора був відсутній титул до реєстра-

ції права, то факт реєстрації не може підтвер-
джувати його існування [3, с.87]. В принципі та-
кий підхід знаходить відображення і у вітчизняній 
судовій практиці. Касаційний господарський суд 
у складі Верховного Суду у постанові від 
22.05.2018 року у судовій справі № 910/19276/16, 
зокрема вказав на те, що посилання скаржника 
на ч.4 ст.334 ЦК України та ч.2 ст.3 Закону Укра-
їни "Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно і їх обтяжень", положення яких 
пов'язують момент виникнення права на неру-
хоме майно з моментом державної реєстрації 
такого права не приймаються колегією суддів 
касаційної інстанції, оскільки як вірно зазначено 
апеляційним господарським судом, відомості у 
Державному реєстрі прав не можуть бути підс-
тавою набуття особою права власності на майно, 
а лише підтверджують таке право особи на май-
но та можуть бути використані у спорі з третьою 
особою, доки їх не буде скасовано (п.34 [15]). 

В цьому сенсі можна було би посилатись на 
те, що в наведеному рішенні суду йдеться про 
випадок переходу прав, що регулюється, зок-
рема ст.334 ЦК України, а не про виникнення 
права власності на новостворене нерухоме 
майно, порядок його визначається ст.331 ЦК 
України. Однак у цьому ключі необхідно розумі-
ти, що в обох випадках державна реєстрація 
прав виконує однакову функцію і здійснюється 
згідно з одним і тим самим законом, а тому й її 
сутність, яка розкривається в тому числі визна-
ченням реєстрації, що міститься в Законі Украї-
ни "Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень", в обох випад-
ках є однаковою. 

З урахуванням зазначеного так само в фізич-
ному сенсі нерухомість існує до моменту її при-
йняття в експлуатацію, адже протилежне унемо-
жливлює здійснення такої операції [1, с.108]. 

При цьому значення державної реєстрації не 
зводиться лише до правовстановлення. Цін-
ність для цивільного обороту становить й інша 
інформація відповідних баз даних, що підкрес-
лює потужність інформаційної функції реєстрації. 
Як зазначає М. Анахута (Anachuta, 2019), цінність 
реєстрації є досить широкою, оскільки ефектив-
не ведення відповідних баз даних забезпечує 
можливість отримання необхідних відомостей, 
зокрема про характеристики земельних ділянок, 
їх ціну, дохід і витрати на утримання, що в ціло-
му позитивно впливає на інвестиційну привабли-
вість відповідної сфери [4]. В контексті Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно 
цінність інформації про права на нерухомість 



ISSN 1995-6134 

 
72 Forum Prava, 2020. 60(1). 67–74 

(Research Article) 

полягає у тому, що вона дозволяє оцінювати 
ризики юридичних операцій з нерухомими ре-
чами. Повнота такої інформації безпосередньо 
впливає на якість оцінки. При цьому, як зазна-
чає Д.С. Спєсівцев, наразі в Україні існують не-
обхідні нормативні передумови для викорис-
тання такого інструменту оцінки ризиків при 
вчиненні операцій з нерухомістю як дослідження 
титулу, хоча інформаційна складова, яка полягає 
в необхідності забезпечення повноти відповідних 
відомостей потребує удосконалення, зокрема в 
силу того, що до 01.01.2013 року права на різні 
об’єкти нерухомого майна реєструвались в різ-
них нормативних базах [16, с.102–103]. 

Висновки  

1. Проведений вище аналіз дає підстави 
стверджувати, що незважаючи на положення 
абз.2 і абз.3 ч.2 ст.331 ЦК України право влас-
ності на об’єкт нерухомого майна у зв’язку зі 
створенням останнього об’єктивно виникає тоді, 
коли річ, яка створюється, набуває ознак неру-
хомості, визначених ст.181 ЦК України.  

2. Поряд із цим, конструюючи відповідний 
юридичний механізм законодавець умисно пе-
реніс правовстановлюючий момент на завер-
шення процедури державної реєстрації прав, 
що пов’язано переважно з функціями актів при-
йняття об'єкта будівництва до експлуатації і 
проведення державної реєстрації права влас-
ності на нього. Процедура прийняття об'єкта 
нерухомості до експлуатації покликана встано-
вити дотримання при спорудженні нерухомості 
будівельних норм, державних стандартів і пра-
вил, а тому і не допустити до експлуатації об'єк-
ти, що становлять потенційну загрозу їх власни-
кам або іншим учасниками і що досягається 
відмовою до такого прийняття. Тобто в такому 
разі забезпечуються в тому числі публічні інте-

реси. Як результат річ, яка має ознаки нерухо-
мості, не набуває оборотоздатності (у широкому 
розумінні) власне як нерухомість, що являє спо-
сіб забезпечення наведених вище інтересів. 
Права на неї не можуть передаватись і припи-
нятись як на нерухомість. Цей підхід знайшов 
підтримку і в судовій практиці. З цього приводу, 
зокрема Касаційний господарський суд у складі 
Верховного Суду у постанові від 09.09.2019 ро-
ку у справі № 906/978/17 зазначив, що до при-
йняття об’єкта новоствореного нерухомого май-
на до експлуатації та його державної реєстрації 
право власності на цей об’єкт не виникає (п.27 
[17]), що необхідно розуміти як те, що така річ 
може бути нерухомою, однак до здійснення від-
повідних процедур права на неї як на нерухо-
мість не виникає. 

3. В процесі державної реєстрації права вла-
сності, по суті, здійснюється своєрідна "юридич-
на ревізія" всіх юридично вагомих обставин ме-
ханізму правовстановлення і відбувається його 
завершення спричиненням визначеного юриди-
чного наслідку, який можна назвати набуттям 
нерухомістю цивільної оборотоздатності (у ши-
рокому розумінні). 

Наділення таким значенням наведених юри-
дичних процедур можна пояснити лише цілесп-
рямованою діяльністю законодавця із забезпечен-
ня стабільності цивільного обороту відповідних 
об'єктів, зокрема, і в силу їх ролі в суспільному 
житті. 
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SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION  
OF THE ACTIVITY OF PRIVATE MEDICAL INSTITUTIONS 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Триваюча нині медична реформа сприяла актуалізації проблематики адміністративно-
правового забезпечення формування єдиного медичного простору. У рамках даного функціонального утворення неви-
рішеним питанням є адекватне залучення приватних закладів до надання медичної допомоги у рамках первинної ланки 
медичної допомоги. Це потенційно дозволить забезпечити розширення можливості вибору для пацієнта і сприятиме пі-
двищенню якості та доступності медичної допомоги. Метою статті є формулювання ключових правових засад діяльно-
сті приватних медичних закладів у сучасних умовах проведення медичної реформи в Україні. Методи. Наукове осмис-
лення проблеми правової сутності медичної допомоги здійснювалось за допомогою діалектичного методу. Системно-
структурний метод слугував дослідженню ролі та значення приватних медичних закладів у системі єдиного медичного 
простору України. Узагальнення правових характеристик участі приватних медичних закладів у системі первинної ланки 
медичної допомоги досліджувалось завдяки використанню методів аналізу та синтезу. Результати. Приватні медичні 
заклади можуть і повинні бути рівноправним учасником процесу надання медичної допомоги в умовах проведення в 
Україні реформування сфери охорони здоров’я, зокрема на первинній ланці організації надання медичної допомоги. Це 
важливо як для формування єдиного медичного простору, так і для забезпечення і гарантування з боку держави прав 
пацієнтів. Констатовано, що ключовими цільовими установками діяльності приватних закладів на первинній ланці ме-
дичної допомоги мають стати підвищення якості та доступності медичної допомоги. У приватних медичних закладів має 
бути стимул надання медичної допомоги за тими правилами, які визначає держава у рамках єдиного медичного прос-
тору. Передовсім, фінансові гарантії того, що кошти від надання медичної допомоги будуть приватному медичному за-
кладу компенсовані за принципом "гроші ходять за пацієнтом" через Національну службу здоров’я України. Висновки. 
Приватні медичні заклади мають бути адекватно залучені до надання пацієнтам медичної допомоги через систему єди-
ного медичного простору. Правове регулювання цього процесу має відбуватись з урахуванням особливостей їх органі-
заційно-правового статусу та цільового призначення.  

Ключові слова: медичне право; охорона здоров'я; публічне управління; приватні медичні заклади; пер-
винна ланка надання медичної допомоги 

*** 
Problem statement. The ongoing medical reform has helped to update the issues of administrative and legal support for 
the formation of a single medical space. In the context of this functional formation, an unresolved issue is the adequate in-
volvement of private institutions in the provision of care within the primary care unit. This will potentially increase patient 
choice and improve the quality and accessibility of care. The purpose of the article is to formulate the key legal foundations 
of the activity of private medical institutions in the current conditions of medical reform in Ukraine. Methods. The purpose of 
the article is to formulate the key legal foundations of the activity of private medical institutions in the current conditions of 
medical reform in Ukraine. The system-structural method served to investigate the role and importance of private medical 
institutions in Ukraine's single medical space system. The generalization of the legal characteristics of the participation of 
private medical institutions in the primary care system was investigated through the use of methods of analysis and synthe-
sis. Results. Private medical institutions can and should be an equal participant in the process of providing health care in 
the context of health care reform in Ukraine, in particular at the primary link in its organization of health care delivery. This is 
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important both for the formation of a single medical space and for the protection and guarantee by the state of patients' 
rights. It has been stated that the key targets for the activities of private institutions in the primary care setting should be to 
improve the quality and accessibility of care. Private medical institutions should have an incentive to provide medical care 
within its primary level under the rules defined by the state within the single medical space. First of all, financial guarantees 
that the money from the provision of medical care will be compensated for by a private medical institution on the principle of 
"money goes to the patient" through the National Health Service of Ukraine. Conclusions. Private healthcare facilities 
should be adequately involved in providing primary care to patients through a single medical space system. The legal regu-
lation of this process should take into account the peculiarities of their organizational legal status and purpose. 

Keywords: medical law; health care; public administration; private medical institutions; primary care unit 
 

Постановка проблеми 

Триваюча медична реформа сприяла актуа-
лізації проблематики адміністративно-правового 
забезпечення формування єдиного медичного 
простору, зокрема, щодо залучення приватних 
закладів до надання медичної допомоги зага-
лом, та у рамках первинної ланки медичної до-
помоги зокрема. Це має розширити можливості 
вибору для пацієнта та сприятиме підвищенню 
якості й доступності медичної допомоги.  

Це підтверджує С.Г. Стеценко, за яким "ре-
форми у сфері охорони здоров’я повинні почи-
натись із чіткого узгодженого формування клю-
чових засад державної політики. Це більш ніж 
важливо, це ключовий елемент реформи у будь-
якій галузі. Без цього реформа приречена на 
невдачу" [1, с.58–59]. Т.М. Камінська та Є.О. Ко-
стюченко зазначають, що хоча законодавець 
визнає охорону здоров’я сферою державно-
приватного партнерства, на практиці уряд Украї-
ни не дуже квапиться залучати в цю сферу при-
ватних партнерів. Він традиційно лише зменшує 
фінансування охорони здоров’я, намагаючись 
скоротити бюджетні видатки. Щодо інших меха-
нізмів, крім функціонування приватної медицини, 
то вони майже не пропонуються, і це ніяк не мо-
жна визнати правильним. Тому активізація дер-
жавно-приватного партнерства в охороні здо-
ров’я поширить фінансування системи закладів 
охорони здоров’я за рахунок приватних коштів 
[2, с.60]. Б. Мейер (Benjamin M. Meier, 2018) та 
Л. Гостін (Lawrence O. Gostin, 2018) акцентують 
увагу, що багато управлінських структур як все-
редині держави, так і поза її межами, впливають 
на забезпечення охорони здоров’я, яке все бі-
льше носить глобальний характер [3]. Крім того, 
Р. Аврахам (R. Avraham, 2011) стверджує, що 
останніми роками низка держав брали участь у 
глобальних проектах, метою яких було встанов-
лення стандартизованих правил догляду за па-
цієнтами. Це, за задумом, мало зменшити кіль-
кість випадків притягнення медиків до юридичної 
відповідальності [4, с.571]. 

Нам видається, що наразі світова спільнота 

та наша держава здійснюють пошук ефективних 
шляхів уніфікації підходів щодо організації на-
дання медичної допомоги різними надавачами 
послуг. Державні, комунальні, приватні та відом-
чі медичні заклади мають здійснювати обслуго-
вування пацієнтів, виходячи з однакових (стан-
дартизованих) правил надання медичної 
допомоги. Сервісні можливості, додаткові послу-
ги можуть відрізнятись, проте підходи щодо лі-
кувально-діагностичного процесу мають бути 
однаковими. Саме тому невирішеними в умовах 
України є питання належного правового регулю-
вання діяльності приватних медичних закладів. 
Адже з одного боку, вони є суб’єктами підприєм-
ницької діяльності та вільні у виборі її здійснен-
ня, проте з іншого, вони перебувають у рамках 
єдиних правил і стандартів, обумовлених побу-
довою єдиного медичного простору.  

Звідси, метою статті є формулювання ключо-
вих правових засад діяльності приватних меди-
чних закладів у сучасних умовах проведення 
медичної реформи в Україні. Її новизна полягає 
в упорядкуванні існуючих наукових поглядів на 
залучення приватних медичних закладів до реа-
лізації загальнодержавних медичних програм і 
внесенні змін до чинного медичного законодав-
ства України. Завданням статті є здійснення 
аналізу ролі та місця приватних медичних за-
кладів у загальній системі охорони здоров’я; до-
слідження обмеженості законодавства з діяль-
ності приватних медичних закладів системи 
первинної медичної допомоги; надання органі-
заційно-правових пропозицій стосовно адекват-
ного залучення приватних медичних закладів до 
системи первинної медичної допомоги. 

Станом на сьогодні приватні медичні заклади 
займаються тим же самим, що й державні, кому-
нальні та відомчі медичні заклади – наданням 
медичних послуг громадянам, котрі отримують 
статус пацієнтів при зверненнях за медичною 
допомогою. На цьому базується один із важли-
вих елементів сприйняття самого єдиного меди-
чного простору – максимально можливе функці-
ональне залучення медичних закладів різної 
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підпорядкованості та різних форм власності з 
метою підвищення якості та доступності медич-
ної допомоги.  

Важливість правового регулювання надання 
медичних послуг у рамках приватної медицини в 
системі первинної ланки медичної допомоги 
обумовлена низкою факторів, ключовими з яких 
можуть вважатись: 

– первинна ланка надання медичної допомо-
ги максимально наближена до людини, є най-
більш суспільно чутливою у державі, а відтак 
найбільш важливою з позицій її адміністративно-
правового регулювання. Саме у заклади пер-
винної медичної допомоги особа звертається 
при появі перших ознак відхилення від нормаль-
ного стану здоров’я; 

– у переважній більшості заклади первинної 
медичної допомоги відносяться до закладів ко-
мунальної форми власності. Це, з урахуванням 
політичного курсу на децентралізацію, який спо-
стерігається в Україні останніми роками, засвід-
чує потенційну важливість налагодження систе-
ми взаємодії між приватними медичними 
закладами та комунальною системою управлін-
ня охороною здоров’я. І, що не менш важливо, 
показує певні орієнтири для організуючого впли-
ву Міністерства охорони здоров’я України як 
центрального органу виконавчої влади у царині 
медичної діяльності; 

– формування та функціонування єдиного 
медичного простору. Явища, яке здатне стати 
фоном, на якому держава уможливить надання 
якісної та доступної медичної допомоги макси-
мально більшій категорії громадян незалежно 
від місця проживання, рівня фінансової спромо-
жності та соціального статусу; 

– приватні медичні заклади, як і приватний 
сектор загалом, спрямовані на здійснення підп-
риємницької діяльності і, природно, отримання 
від цього прибутку. У зв’язку з необхідністю ви-
плачувати заробітну плату своїм працівникам, 
сплачувати державі податки, закуповувати ме-
дичне обладнання та ліки тощо, у приватних 
медичних закладів має бути стимул надання 
медичної допомоги у рамках її первинної ланки 
за тими правилами, які визначає держава у рам-
ках єдиного медичного простору. Передовсім, 
фінансові гарантії того, що кошти від надання 
медичної допомоги будуть приватному медич-
ному закладу компенсовані за принципом "гроші 
ходять за пацієнтом" через Національну службу 
здоров’я України. 

Обмеженість законодавства з діяльності 
приватних медичних закладів системи  
первинної медичної допомоги  

Щодо розуміння системи первинної медичної 
допомоги, то ключовий документ у системі су-
часного українського медичного законодавства 
– це Основи законодавства України про охорону 
здоров’я, у статті 35-1 якої зазначено, що пер-
винна медична допомога – це медична допомо-
га, що передбачає надання консультації, про-
ведення діагностики та лікування найбільш 
поширених хвороб, травм, отруєнь, патологіч-
них, фізіологічних (під час вагітності) станів, 
здійснення профілактичних заходів; направлен-
ня відповідно до медичних показань пацієнта, 
який не потребує екстреної медичної допомоги, 
для надання йому вторинної (спеціалізованої) 
або третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги; надання невідкладної медичної до-
помоги у разі розладу фізичного чи психічного 
здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, 
вторинної (спеціалізованої) або третинної (ви-
сокоспеціалізованої) медичної допомоги.  

Надання первинної медичної допомоги за-
безпечують заклади охорони здоров’я та фізич-
ні особи-підприємці, які одержали відповідну 
ліцензію в установленому законом порядку. 

Первинна медична допомога надається без-
оплатно в закладах охорони здоров’я та фізич-
ними особами-підприємцями, які одержали від-
повідну ліцензію в установленому законом 
порядку, з якими головний розпорядник бюдже-
тних коштів уклав договір про медичне обслуго-
вування населення [5]. 

З цього випливає наступне: 
По-перше, це три ключових організаційних 

напрями сприйняття первинної медичної допо-
моги: безпосереднє її надання за зверненням 
особи із певними скаргами; направлення части-
ни пацієнтів, які цього потребують, до закладів 
вторинної чи третинної медичної допомоги; 
здійснення профілактичних заходів.  

По-друге, чітка норма чинного законодавст-
ва, яка надає можливість фізичним особам-
підприємцям, які одержали відповідну ліцензію 
в установленому законом порядку, з якими го-
ловний розпорядник бюджетних коштів уклав 
договір про медичне обслуговування населен-
ня, надавати медичну допомогу в умовах пер-
винної ланки.  

Проте, логічно виникає питання: а чому тіль-
ки фізичні особи-підприємці? Чому тільки такий 
організаційно-правовий варіант здійснення під-
приємницької діяльності може бути долучений 
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до надання первинної медичної допомоги? 
Адже ми усвідомлюємо, що чинне українське 
законодавство та практика його реалізації у ме-
дичній сфері містить не тільки фізичних осіб-
підприємців як надавачів медичних послуг у 
приватному секторі. Достатньо розповсюдже-
ним є створення приватних медичних закладів 
(клініки, центри, лікарні тощо), які носять статус 
юридичних осіб. У роз’ясненнях Міністерства 
юстиції України зазначено, що статус фізичної 
особи-підприємця – це юридичний статус, який 
засвідчує право особи на заняття підприємни-
цькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціати-
вною, систематичною, на власний ризик госпо-
дарською діяльністю, що здійснюється 
суб'єктами господарювання (підприємцями) з 
метою досягнення економічних і соціальних ре-
зультатів та одержання прибутку. Неоднозначне 
тлумачення вказаної норми в науково-
юридичній літературі і на практиці обумовлює 
появу суперечливих висновків, що безумовно 
впливає на її правозастосування, оскільки пев-
ним чином відбувається злиття правового ста-
тусу фізичної особи з правовим статусом юри-
дичної особи, які за своєю правовою природою 
є різними [6]. Зазначене має бути враховано й у 
сфері охорони здоров’я.  

Відтак, як нам видається, на часі буде пропо-
зиція внесення змін до Основ законодавства 
України про охорону здоров’я, зокрема у статтю 
35-1, і необхідність її формулювання в частині 
залучення підприємців до надання медичних 
послуг у рамках первинної медичної ланки на-
ступним чином: "Надання первинної медичної 
допомоги забезпечують заклади охорони здо-
ров’я, фізичні та юридичні особи, які одержали 
відповідну ліцензію в установленому законом 
порядку та здійснюють господарську діяльність 
у сфері надання медичних послуг. Первинна 
медична допомога надається безоплатно в за-
кладах охорони здоров’я та фізичними та юри-
дичними особами, які одержали відповідну лі-
цензію в установленому законом порядку, 
здійснюють господарську діяльність у сфері на-
дання медичних послуг, з якими головний роз-
порядник бюджетних коштів уклав договір про 
медичне обслуговування населення".  

Організаційно-правові засади адекватного 
залучення приватних медичних закладів до 
системи первинної медичної допомоги  

Загалом важливим є надання визначення та 
орієнтирів тлумачення сукупності приватних 
медичних закладів і фізичних осіб-підприємців у 

сфері медичної діяльності, які залучатимуться 
до надання медичної допомоги у рамках пер-
винної ланки її організації. Як пропонує Л.О. Бу-
равльов, "приватна система охорони здоров’я" 
– це сукупність об’єктів охорони здоров’я, що 
здійснюють приватну медичну діяльність; "при-
ватна медична діяльність" – це діяльність з на-
дання медичної допомоги, що здійснюється 
суб’єктами приватної системи охорони здоров’я; 
"приватні медичні організації" – це комерційні та 
некомерційні організації, майно яких перебуває 
в приватній та інших, окрім державної, формах 
власності. У статутах таких організацій зазначе-
но, що медична діяльність є для них основною 
[7, с.10]. Аналізуючи такого роду визначення, 
зазначимо, що з деякими із запропонованих ва-
ріантів складно погодитись. Приміром, чому 
приватна система охорони здоров’я – це сукуп-
ність об’єктів охорони здоров’я, що здійснюють 
приватну медичну діяльність? Радше варто го-
ворити про сукупність суб’єктів охорони здо-
ров’я, що здійснюють приватну медичну діяль-
ність. Адже об’єкт – це те, на що спрямовані 
організаційні зусилля, а суб’єкт – хто їх на прак-
тиці реалізовує. Ще одне непогодження. Прива-
тні медичні організації – це комерційні та неко-
мерційні організації, майно яких перебуває в 
приватній та інших, окрім державної, формах 
власності. Чому так? Адже окрім державної та 
приватної є ще комунальна форма власності. А 
як бути з відомчими медичними закладами? Хі-
ба можна автоматично стверджувати, що кому-
нальні або відомчі медичні заклади є різнови-
дом приватних медичних організацій? 
Безумовно ні.  

Ми погоджуємося з позицією, що на відміну 
від державних і муніципальних лікувально-
профілактичних установ приватні медичні уста-
нови є власниками: 

– майна, переданого йому учасниками; 
– майна придбаного за іншими підставами; 
– доходів, отриманих від здійснення діяльно-

сті, передбаченої статутом організації. 
Зазвичай платні медичні послуги населенню 

надаються медичними установами у вигляді 
профілактичної, лікувально-діагностичної, реа-
білітаційної, протезно-ортопедичної та зубопро-
тезної допомоги. В даний час приватні медичні 
установи пропонують населенню послуги за ба-
гатьма медичними спеціальностями, при цьому 
найбільш широко представлені такі напрямки, 
як стоматологія, хірургія (особливо естетична, 
пластична), урологія, гінекологія, косметологія, 
неврологія, психотерапія, як найбільш приваб-
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ливі з комерційної точки зору види спеціалізації. 
Більшість медичних центрів надають вузькос-
пеціалізовану амбулаторно-консультативну до-
помогу [8, с.201]. Одним із елементів конкурен-
ції приватних медичних закладів із іншими 
надавачами послуг у системі первинної ланки 
організації медичної допомоги є платні медичні 
послуги та конкуренція за споживача у рамках 
добровільного медичного страхування [9]. 

Наразі є важливим здійснювати заходи з 
впровадження пілотних проектів, спрямованих 
на апробацію залучення приватних медичних 
закладів до надання первинної медичної допо-
моги. Водночас, актуальним є аналіз уже реалі-
зованих проектів на предмет їх ефективності. 
Приміром, місто Київ неодноразово було 
об’єктом всіляких експериментів, в тому числі у 
сфері охорони здоров’я. Як стверджує Є. Ігна-
тов, ще у 2011–2012 рр. у м. Києві та кількох 
областях України були реалізовані пілотні прое-
кти, які передбачали зміну первинної медико-
санітарної допомоги, від якості якої залежить 
ефективне вирішення більшості проблем зі здо-
ров’ям. Адже така допомога базується на зага-
льних принципах сімейної медицини, що є од-
ним із найважливіших чинників реформування. 

Дуже прогресивним буде крок до надання 
права приватному сектору (нарівні з державни-
ми закладами) надавати медичну допомогу. Як 
наслідок, громадяни отримають можливість са-
мостійно обирати лікаря та лікарню. Резонансні 
дискусії у професійних колах виникають через 
те, що зміна підходу до фінансування медичної 
допомоги не є достатньо дієвим заходом для 
отримання кінцевого результату – ефективної 
терапії та одужання пацієнтів [10]. Ми підтриму-
ємо такого роду новації передовсім за рахунок 
розширення можливостей вибору для пацієнтів. 
У рамках єдиного медичного простору, на рівні 
первинної ланки надання медичної допомоги 
пацієнт зможе обрати: державну, комунальну, 
відомчу чи приватну медичну установу для 
отримання консультаційної, профілактичної, 
лікувальної, реабілітаційної тощо допомоги.  

В цьому сенсі колишній міністр охорони здо-
ров’я О. Квіташвілі зазначав, що "є три принци-
пи. Перший – гроші йдуть за пацієнтом. Другий 
– у пацієнта є вибір, в яку лікарню піти. Головне 
– оплата послуг, а не установ. Третій – у лікарні 
завжди є можливість розпорядитися своїми грі-
шми. Лікарі самі вибирають собі головлікаря. 
Повинна бути прозора система фінансування 
[11]. Такого роду розуміння заслуговує на підт-
римку та має бути використано при пошуку 

шляхів правового забезпечення залучення при-
ватних надавачів медичних послуг до первинної 
ланки медичної допомоги.  

Ми повинні звертати увагу на суспільні нас-
лідки медичних перетворень, медичної рефор-
ми. Варто прогнозувати, яким чином будуть 
сприйняті новаторські організаційно-правові 
кроки у сфері первинної медичної допомоги. 
Схвальною є позиція Я.М. Шатковського, за 
яким "важливим питанням є розуміння того, як 
вказані реформи впливають на доступність пе-
рвинної медичної допомоги. Наголошу на тій 
обставині, що з точки зору суспільного сприй-
няття саме доступність первинної медичної до-
помоги є тим індикатором, за яким передовсім 
оцінюватимуть хід та наслідки реформи. Пер-
винна медицина ближче до людини. Вона, за 
світовими статистичними даними кращих зраз-
ків організації охорони здоров’я, має охопити до 
70 % реального надання медичної допомоги. 
Інші 30 % – це вторинна та третинна медична 
допомога. В Україні наразі цифри дещо інші, 
проте і тут тенденції очевидні: первинному рів-
ню держава надає пріоритетне значення. На 
нього передовсім намагається впливати. Розу-
міючи, що тут основа всього реформування ме-
дичної сфери" [12, с.143]. Саме тому, активне 
залучення приватних закладів до надання пер-
винної медичної допомоги є важливим загаль-
нодержавним соціальним і правовим завдан-
ням. Відтак, правове регулювання вказаних 
процесів має відбуватись із урахуванням вимог 
Конституції України та чинного медичного зако-
нодавства.  

Ще один важливий вимір аналізу приватних 
медичних закладів у системі надання первинної 
допомоги: у рамках якого правового утворення 
це краще урегульовувати? Цивільне право, ад-
міністративне право, медичне право, право 
охорони здоров’я, біоюриспруденція – ці "пре-
тенденти" підтримуються тими чи іншими дослі-
дниками. Н. Тодоровський, зокрема, стверджує, 
що медичне право – це галузь права, що регу-
лює широкі повноваження медичної галузі, пос-
тачальників та користувачів медичних послуг, 
права пацієнтів та лікарів. Право охорони здо-
ров’я – це галузь, що розширює свої повнова-
ження, яка може бути ширшою, ніж медичне 
право, передовсім стосовно регламентів, що 
стосуються здоров'я людини. Право охорони 
здоров’я в межах своєї сфери регулює проце-
дури, пов'язані зі здоров’ям людини, пов'язуючи 
основні права людини та правові дії. Можна 
сказати, що між медичним та правом охорони 
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здоров’я існують відмінності. Хоча медичне 
право та право охорони здоров’я часто сприй-
мається окремо, їх не слід строго розділяти, 
оскільки вони обидві сприяють гуманізації права 
[13, с.38]. Своєю чергою, С.Г. Стеценко зазна-
чає на необхідність та доцільність використання 
узагальненого поняття біоюриспруденції як но-
вітнє науково-правове утворення, в основі якого 
лежить сприйняття життя людини у якості най-
вищої біосоціальної цінності, метою якого є за-
безпечення та захист правовими засобами жит-
тя людини у зв’язку з інтенсивним розвитком 
біології та медицини [14; 15].  

З нашої точки зору, правове регулювання ді-
яльності приватних медичних закладів має від-
буватись комплексно, з урахуванням специфіки 
медичної діяльності як такої. Біоюриспруденція 
має створити належне теоретико-методологічне 
підґрунтя діяльності приватних медичних за-
кладів у рамках первинної ланки її надання. Но-
рми адміністративного права визначатимуть 
особливості адміністративно-правового забез-
печення функціонування єдиного медичного 
простору, норми цивільного права відобража-
тимуть свободу участі (неучасті) приватних за-
кладів у реалізації певних завдань, які не є 
профільними для них. І, насамкінець, механізми 
медичного права слугуватимуть повсякденним 
правовим дороговказом діяльності приватних 
медичних закладів.  

Наприкінці зазначимо, що приватні медичні 
заклади можуть і повинні бути рівноправним 
учасником процесу надання медичної допомоги 
на первинній ланці її організації. Це важливо як 
для формування єдиного медичного простору, 
так і для забезпечення та гарантування з боку 
держави прав пацієнтів. Констатуємо, що клю-
човими цільовими установками діяльності при-

ватних закладів на первинній ланці медичної 
допомоги мають стати підвищення якості та до-
ступності медичної допомоги.  

Висновки 

В роботі встановлено, що: 
1. Одним із важливих елементів сприйняття 

єдиного медичного простору є максимально 
можливе функціональне залучення медичних 
закладів різної підпорядкованості та різних 
форм власності з метою підвищення якості та 
доступності медичної допомоги. Приватні меди-
чні заклади мають бути повноцінною функціо-
нальною складовою даного простору і діяти на 
підставі вимог чинного законодавства. 

2. Пропонується внести зміни до Основ зако-
нодавства України про охорону здоров’я, зок-
рема у статтю 35-1, забезпечивши повноправну 
участь приватних медичних закладів та фізич-
них осіб-підприємців, які одержали відповідну 
ліцензію, у наданні первинної медичної допомо-
ги". 

3. Приватні медичні заклади, попри їх прива-
тно-правові засади діяльності, можуть і повинні 
бути залучені до виконання загальнодержавних 
медичних програм. Саме тому належне правове 
регулювання вказаних процесів відіграє значну 
роль. Це важливо як для формування єдиного 
медичного простору, так і для забезпечення і 
гарантування з боку держави прав пацієнтів. 
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POLITICAL PARTIES IN PRE-ELECTION CAMPAIGNING  
AT LOCAL ELECTIONS IN UKRAINE AND EUROPEAN UNION STATES  
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Постановка проблеми. З огляду на прагнення України до євроінтеграції для удосконалення виборчого процесу в 
державі, зокрема, з проведення передвиборної агітації, потребує вивчення досвіду держав Європейського Союзу. 
Участь політичних партій у передвиборній агітації є важливим напрямком їх політичної діяльності, адже успіх у вибо-
рчій кампанії учасників виборчих перегонів багато в чому залежить від успішного проведення передвиборної агітації, 
яка становить важливу складову виборчого процесу. Завдяки передвиборній агітації у громадян виробляється своє 
суб’єктивне бачення виборчої кампанії, формується лінія політичної поведінки в результаті чого вони можуть зробити 
свій вибір на користь певної політичної сили. передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-
якими засобами, що не суперечать законодавству України. Метою статті є узагальнення досвіду держав Європейсь-
кого Союзу з проведення передвиборної агітації на місцевих виборах політичними партіями, стисле висвітлення по-
літичних партій України як суб’єктів виборчого процесу на місцевих виборах. В роботі використані такі методи дослі-
дження, як метод системного аналізу для поглиблення засад поставлених завдань, логіко-порівняльний метод для 
визначення особливостей проведення передвиборної агітації на місцевих виборах держав-членів ЄС і в Україні. Ре-
зультати. Встановлено, що законодавче регулювання участі політичних партій у передвиборній агітації на місцевих 
виборах в Україні цілому відповідає міжнародним стандартам. Приблизно такий же підхід у законодавчому регулю-
ванні передвиборної агітації на виборах та участі у ній політичних партій має місце і в інших країнах. Висновки. За-
пропоновано в Україні визначити фіксовану дату початку передвиборної агітації; встановити чіткі правові межі ве-
дення передвиборної агітації на місцевих виборах щодо строків, суб’єктного складу та фінансування передвиборної 
агітації; розширити перелік категорій осіб та органів, які не мають права брати участь у передвиборній агітації на міс-
цевих виборах. 

Ключові слова: передвиборча агітація; політична партія; місцеві вибори, держави Європейського 
Союзу 

*** 
Problem statement. Given Ukraine's desire for European integration, to improve the electoral process in the country, in 
particular, in the conduct of election campaigning, it is necessary to study the experience of the European Union. The 
participation of political parties in the election campaign is an important area of their political activity because the success of 
the election campaign of participants in the election campaign depends largely on the successful conduct of the election 
campaign, which is an important component of the election process. With the help of pre-election campaigning, citizens 
develop their subjective vision of the election campaign, a line of political behavior is formed, as a result of which they can 
make their choice in favor of a certain political force. Campaigning can be carried out in any form and by any means that do 
not contradict the legislation of Ukraine. The purpose of the article is to summarize the experience of the European Union in 
campaigning by political parties, a brief coverage of political parties in Ukraine as subjects of the election process in local 
elections. The paper uses such research methods as the method of systematic analysis to deepen the principles of the 
tasks, logical-comparative method to determine the features of campaigning in local elections of EU member states and 
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Ukraine. Results. It has been established that the legislative regulation of the participation of political parties in election 
campaigning in local elections in Ukraine generally meets international standards. Approximately the same approach in the 
legislative regulation of election campaigning and participation of political parties takes place in other countries. 
Conclusions. It is proposed to set a fixed date for the start of the election campaign in Ukraine; establish clear legal 
boundaries for campaigning in local elections in terms of timing, subject composition, and financing of election campaigning; 
to expand the list of categories of persons and bodies that do not have the right to participate in election campaigning in 
local elections. 

Key words: election campaign; political party; local elections; states of the European Union 
 

Постановка проблеми 

Відповідно до чинного законодавства Украї-
ни одним із важливих елементів діяльності полі-
тичних партій (виборчих блоків політичних пар-
тій) – суб’єктів виборчого процесу – є їх участь у 
передвиборчій агітації.  

При цьому, законодавство сьогодні регламен-
тує час початку та закінчення передвиборчої агі-
тації, сутність і порядок обговорюваних питань 
щодо ведення агітації, порядок формування ви-
борчого фонду та джерел на фінансування пе-
редвиборних агітаційних заходів чи матеріалів, 
свободи проведення передвиборної агітації тощо.  

Безсумнівним позитивом в проведенні пе-
редвиборчої агітації для політичних партій, як 
зазначав А. Магера [1, с.32], була поява "нових 
форм агітації, як проведення мітингів, походів, 
демонстрацій, пікетів, розміщення друкованих 
агітаційних матеріалів чи політичної реклами на 
носіях зовнішньої реклами тощо". Зокрема, "пе-
редвиборна агітація" – це здійснення будь-якої 
діяльності з метою спонукання виборців голосу-
вати за або проти певного суб’єкта виборчого 
процесу. Як йдеться у Науково-практичному ко-
ментарі [2], "передвиборна агітація може здійс-
нюватися в двох головних напрямках: з одного 
боку – задля переконання виборців у тому, що 
голосувати слід саме за певного кандидата чи 
політичну партію, оскільки лише вони зможуть 
найбільш повно відображати і найдієвіше пред-
ставляти інтереси виборців в парламенті та під-
вищувати ефективність самого парламенту, а з 
другого – з метою спонукання виборців не голо-
сувати за інших суб'єктів виборчого процесу, 
оскільки їх передвиборні програми, особисті та 
ділові якості, а також їх практична діяльність (у 
тому числі – професійна) не відповідають очіку-
ванням і реальним потребам виборців". 

Саме тому політичні партії в Україні в останні 
роки акцентують увагу на залучення всього "pre-
election caсhe" дозволених форм – проведення 
зборів громадян та зустрічей з виборцями; про-
ведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів; 
проведення публічних дебатів, дискусій, "круг-
лих столів", прес-конференцій стосовно поло-

жень передвиборних програм та політичної дія-
льності партій – суб’єктів виборчого процесу; 
оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних 
(електронних) засобах масової інформації полі-
тичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, ві-
деофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публіка-
цій та повідомлень; розповсюдження виборчих 
листівок, плакатів та інших друкованих агітацій-
них матеріалів чи друкованих видань, в яких 
розміщено матеріали передвиборної агітації; 
розміщення друкованих агітаційних матеріалів 
чи політичної реклами на носіях зовнішньої рек-
лами; проведення концертів, вистав, спортив-
них змагань, демонстрації фільмів та телепере-
дач чи інших публічних заходів за підтримки 
партії – суб’єкта виборчого процесу, а також 
оприлюднення інформації про таку підтримку; 
встановлення агітаційних наметів та ін.  

Означені форми проведення передвиборчої 
агітації політичними партіями є універсальними, 
але особливе значення вони набувають саме 
при проведенні місцевих виборів. О.В. Марце-
ляк свідчить, що "у ході проведення передвибо-
рної агітації, партії та блоки, що є учасниками 
виборчих перегонів, отримують можливість до-
водити виборцям свої переваги, програми, ідеї, 
гасла, наміри щодо подальшого розвитку дер-
жави та суспільства, демонструвати свою орга-
нізаційну, матеріальну, кадрову та ідеологічну 
потужність і в той же час показувати слабкі сто-
рони своїх супротивників" [3, с.27]. 

ХиМін К. та Р.К. Фордінг (HeeMin, Fording, 
2010), в свою чергу, зазначають, що "вплив 
особливостей партійної системи і правил вибо-
рів на ідеологічне представництво можна поба-
чити на парламентських виборах в західних де-
мократіях за п'ятдесятирічний період. 
"Спотворення" – це короткочасне порушення 
представництва – відстань між середнім вибор-
цем і законодавчим органом або урядом відразу 
після виборів. Виборчий вибір і позиції партій 
зліва і справа (з даних маніфесту) можуть вико-
ристовуватися для оцінки медіанний позицій 
виборців. Число партій, партійна поляризація і 
правила виборів незалежно один від одного 
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впливають на ідеологічні дистанції. Але поляри-
зація партійної системи, по-видимому, є пере-
важаючим фактором, що впливає на спотво-
рення відносин між урядом і середнім 
виборцем" [4]. Так само й Дж. Сартори (Sartori, 
1999) вказує на великий вплив електоральних 
систем на діяльність політичних партій під час 
виборів [5]; Д. Люблін (Lublin, 2017) звертає ува-
гу, що "етнічне розмаїття стимулює зростання 
числа партій в країнах як з мажоритарною, так і 
з пропорційною виборчою системою, хоча в 
останній ефект сильніше. Отримані тут ідеї за-
безпечують теоретично отриману міру етнічної 
різноманітності, яка корисна для оцінки його 
впливу на конкретні політичні явища і створення 
поліпшеного цілісної заходи впливу виборчих 
систем. Що ще більш важливо, результати по-
казують, що розробники виборчих систем мають 
більшу здатність структурувати результати ви-
борів" [6]. В свою чергу, А. Кернс (Cairns, 1968) 
подає достатньо вагомий аналіз ролі електора-
льних систем та партійних систем у Канаді на 
вибори [7]. 

Разом із тим, з огляду на прагнення України 
до євроінтеграції для удосконалення виборчого 
процесу в державі, зокрема, з проведення пе-
редвиборної агітації, набуває досвід держав 
Європейського Союзу. Тому метою статті є уза-
гальнення досвіду держав Європейського Сою-
зу з проведення передвиборної агітації на міс-
цевих виборах політичними партіями. Новизна 
роботи полягає у виокремленні означеного дос-
віду для вітчизняної практики. Завданнями стат-
ті є стисле висвітлення політичних партій Украї-
ни як суб’єктів виборчого процесу на місцевих 
виборах; визначення особливостей участі полі-
тичних партій у передвиборній агітації на місце-
вих виборах держав-членів ЄС. 

Політичні партії в Україні як суб’єкти  
виборчого процесу на місцевих виборах 

Боротьба за політичну владу завжди була 
метою політичних партій, як громадських утво-
рень – добровільних об'єднань громадян. І. По-
ліщук звертає увагу на "реальну "воутингову" 
партійну систему, яку утворює лише невелика 
кількість політичних партій, за які голосує елек-
торат" [8, c.47]. При цьому станом на 01.01.2020 
року Міністерством юстиції України в державі 
зареєстровано 349 політичних партій [9]. Прак-
тика свідчить, що у виборчому процесі в Україні 
приймає не більше 50 партій (станом на 2018 
рік), коли у тій же Польщі, наприклад, зареєст-
ровано усього 80 партій [10]. 

При цьому, партійні осередки припиняють 

свою діяльність, ті з них, що ще "жевріють", 
здебільшого неактивні. Станом на сьогодні, на-
приклад, активність партій цілком залежить від 
наявності та дієвості партійних осередків у се-
лищах, районах, містах, обласних центрах; пер-
спективи застосування пропорційної системи на 
місцевих виборах; монополізації участі партій у 
виборах; складу виборчих комісій тощо.  

І.М. Поспєлова звертає увагу на важливість 
такого функціонального призначення передви-
борної агітації, як забезпечення відкритості ви-
борчого процесу, надання виборцям повної та 
достовірної інформації про осіб, які претенду-
ють на отримання представницького мандату та 
їх програми [11, с.37]; М.Ф. Юрій – на те, що пе-
редвиборна агітація передбачає роботу канди-
датів (партій) і груп для переконання виборців у 
необхідності проголосувати за цього кандидата 
або активно підтримуючих їх партійний список" 
[12, с.37]. Без сумніву, на активність та резуль-
тативність передвиборної агітації партій впли-
ває не тільки особа лідера партії та внутрішньо-
партійна демократія, а й надмірна "партизація" 
місцевих виборів. 

Щодо чинного законодавства, то, наприклад, 
відповідно до ст.51 Виборчого кодексу України 
уточнено форми і засоби проведення політич-
ними партіями в Україні передвиборної агітації; 
відповідно до його ст.52 – строки й порядок 
проведення передвиборної агітації на місцевих 
виборах; до ст.53 – матеріали передвиборної 
агітації; до ст.54 – загальний порядок викорис-
тання політичними партіями на місцевих вибо-
рах під час передвиборної агітації засобів масо-
вої інформації; до ст.55 – порядок використання 
організаціями партії під час передвиборної агі-
тації на місцевих виборах електронних (аудіові-
зуальних) засобів масової інформації, до ст.56 – 
порядок використання ними друкованих засобів 
масової інформації; до ст.57 – обмеження щодо 
ведення передвиборної агітації [13]. 

В цілому, слід зазначити, що законодавче ре-
гулювання участі політичних партій у передви-
борній агітації на місцевих виборах в Україні в 
цілому відповідає міжнародній практиці. Підтве-
рдження означеної тези отримуємо з аналізу 
участі політичних партій держав-членів Євро-
пейського Союзу як суб’єктів виборчого процесу 
на місцевих виборах. 

Участь політичних партій у передвиборній 
агітації на місцевих виборах держав-членів ЄС 

Певну особливість такої участі зарубіжних 
партій визначив М.І. Обушний, за яким на пове-
дінку партійних учасників передвиборної агітації 
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та виборчої кампанії здійснюють вплив угоди 
про правила поведінки, а не правові засади. 
Але саме в останні часи традиційні форми пе-
редвиборної агітації поступаються місцем про-
гресивних електронних засобів агітації. "Напри-
клад, в Італії – через парламентську комісію зі 
звернень громадян та нагляду за діяльністю 
радіо і телебачення, в якій репрезентовані 20 
депутатів та 20 сенаторів. У Великобританії і 
ФРН розподілом часу завідують об'єднані комі-
сії, що складаються з представників політичних 
партій і повідомних організацій" [14, с.59]. 

Що стосується безпосередньо законодавчого 
регулювання участі політичних партій у перед-
виборній агітації на місцевих виборах в держа-
вах-членах ЄС, то воно має свої особливості. 
Так, у Словаччині передвиборна агітація нази-
вається "виборчою кампанією" і означає діяль-
ність політичної партії, незалежного кандидата 
чи інших структур, спрямовану на підтримку по-
літичної партії чи незалежної партії або її підт-
римку, включаючи рекламу чи рекламу за допо-
могою радіо- та телевізійного мовлення. 
Кампанія розпочинається за 17 днів і закінчу-
ється за 48 годин до виборів. Під час виборчої 
кампанії кожна політична партія та незалежний 
кандидат мають однаковий доступ до засобів 
масової інформації та служб територіального 
самоврядування, орієнтованих на підтримку або 
вигоду від своєї виборчої кампанії. Словацьке 
радіо, Словацьке телебачення та радіостанція, 
дозволені на мовлення на основі ліцензії (далі – 
власник ліцензії), можуть резервувати макси-
мум 30 хвилин часу мовлення на політичну пар-
тію чи незалежного кандидата і максимум 5 го-
дин часу мовлення загалом. Політичні партії та 
незалежні кандидати несуть відповідальність за 
зміст програм, що транслюються в межах кампа-
нії протягом визначеного часу. При цьому забез-
печується чітке маркування та відокремлення 
цього мовлення від інших програм, повідомляю-
чи, що це платна політична реклама. 

Витрати на кампанію за радіо та телебачен-
ня сплачують політичні партії та незалежні кан-
дидати. Словацьке радіо, Словацьке телеба-
чення та власники ліцензій зобов’язані 
забезпечити для всіх політичних партій та неза-
лежних кандидатів однакові умови придбання 
часу мовлення та однакові ціни та умови опла-
ти. Забороняється транслювати кампанію в ча-
си, які зарезервовані в радіо та телебаченні для 
реклами, або використовувати радіо- і телеві-
зійну рекламу для кампанії. Трансляція звітних 
та політичних програм не вважається передви-

борчою, за умови, що вони транслюються таким 
чином і за таких обставин, як поза межами кам-
панії, і відповідають програмі послуги. 

Загальним обов’язком є забезпечення зба-
лансованості та неупередженості звітних і полі-
тичних програм, що транслюються під час кам-
панії. Плакати та інші носії інформації можна 
розміщувати лише в громадських місцях, визна-
чених муніципалітетом. Позначена територія 
повинна відповідати принципам рівності полі-
тичних партій та незалежних кандидатів. Муні-
ципалітет визначає зони розміщення плакатів 
чи інших носіїв інформації загальнообов'язко-
вим законодавчим регулюванням.  

У Чехії передвиборна агітації на місцевих ви-
борах також охоплює різноманітні форми участі 
у них політичних партій, а за десять днів до ви-
борів місцеві органи влади повинні виділити ін-
формаційні стенди з інформацією про партії і 
кандидатів та місце проведення виборів. Вони ж 
повинні забезпечити вільний доступ до розмі-
щення на цих стендах списків кандидатів усіх 
виборчих об'єднань і незалежних кандидатів. 
Передвиборна агітація закінчується за три дні 
до голосування, протягом якого часу забороня-
ється публікувати прогнози результати виборів 
[15, с.362]. 

У Хорватії згідно ст.32 закону про місцеві 
вибори в Республіці Хорватія виборча кампанія 
є сукупністю заходів, які здійснюються учасни-
ками виборчої кампанії для публічного предста-
влення та роз'яснення їхніх виборчих програм 
виборцям. Учасниками виборчої кампанії є кан-
дидати, заявники списку кандидатів від групи 
виборців, політичні партії, які подали списки ка-
ндидатів до представницьких органів на місце-
вих виборах. Всі учасники виборчої кампанії 
мають право брати участь у виборчій кампанії 
на рівних умовах. Витрати на виборчі кампанії 
та право на її компенсацію регулюються спеціа-
льним законом.  

Виборча кампанія в цій країні починається з 
дня публікації зведеного списку кандидатів. У 
ході її проведення учасники виборчої кампанії 
мають рівні можливості представити свої позиції 
у всіх місцевих засобах масової інформації і 
проводити передвиборну агітацію вільно, відк-
рито, публічно і аргументовано, а зіткнення і 
протистояння позицій мають бути виправдані і 
базуватися на фактах. Місцеві ЗМІ, у своїх тра-
нсляцій або статтях в періодичних виданнях, 
якщо вони не пов'язані з презентацією передви-
борних програм, не мають права використову-
вати інформацію, яка може бути витлумачена як 
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передвиборна кампанія. Електронні ЗМІ також 
зобов'язані дотримуватися принципу рівного 
доступу учасників виборчої кампанії до платних 
політичних агітаційних кампаній і інформувати 
громадськість про хід передвиборчій кампанії 
чесно, неупереджено і збалансовано. Доволі 
важливим положенням закону про місцеві вибо-
ри є ст.36 закону, яка спрямована на захист 
прав учасників місцевих виборів, і голосить, що 
на них розповсюджуються гарантії захисту пер-
сональних даних. 

 Закінчується виборча кампанія за 24 години 
до дня голосування. "Виборча тиша" починаєть-
ся з закінчення строку дії виборчої кампанії і за-
кінчується в день виборів в 19.00. У період "ви-
борчої тиші" забороняється: публічна презен-
тація та роз'яснення виборчих програм учасни-
ками виборів виборців; агітація виборців за кон-
кретний список кандидатів або окремих канди-
датів; поширювати оцінку результатів виборів; 
публікація попередніх і неофіційних результатів 
виборів, заяв та співбесід учасників кампаній, а 
також посилання на їхні заяви або письмові ро-
боти [16, с.443–444]. 

У Франції ст.L.51 Виборчого кодексу перед-
бачає, що протягом усього виборчого періоду, 
муніципальні органи влади (органи влади кому-
ни) зобов'язані зарезервувати у кожній комуні 
спеціальні місця для розміщення передвибор-
них матеріалів кандидатів, які повинні виділяти-
ся на рівних умовах для кожного кандидата або 
списку кандидатів до представницьких органів 
місцевого самоврядування. Ця стаття Виборчого 
кодексу також містить заборону на зміну змісту 
виборчих матеріалів за три місяці до дня голосу-
вання, що забезпечує стабільність партійної про-
грами і, як наслідок, гарантує реалізацію інте-
ресів громадян у процесі голосування. 

Стаття R.26 Виборчого кодексу Франції ви-
значає умови, за якими офіційні виборчі матері-
али кандидатів повинні публікуватися та опри-
люднюватися на дисплеї. При цьому кожен 
кандидат або список кандидатів може викорис-
товувати право на розміщення передвиборчих 
плакатів під час виборчої кампанії, які повинні 
містити інформацію про передвиборні збори, 
але вони не можуть містити дату і місце прове-
дення зборів, імена спікерів, а також конкретні 
імена кандидатів або назву списку кандидатів 
від політичної сили.  

Є певні обмеження щодо процедури перед-
виборних агітаційних кампаній. Наприклад, пе-
редвиборчі плакати та інші виборчі документи 
не можуть поєднувати три кольори: синій, білий 

і червоний. Стаття R.29 Виборчого кодексу 
Франції дозволяє кандидатам або спискам кан-
дидатів використовувати таку форму агітації, як 
друк і відправка листівок виборцям перед кож-
ним туром голосування. Для моніторингу до-
тримання вимог проведення передвиборної агі-
тації на місцевих виборах префектом ство-
рюються агітаційні комісії, які починають функ-
ціонувати з моменту відкриття виборчої кампа-
нії. Юрисдикція однієї агітаційної комісії може 
поширюватися на один або кілька виборчих 
округів. Кожна така комісія складається з судді, 
призначеного головою апеляційного суду; служ-
бовця, призначеного префектом; чиновника, 
призначеного генеральним скарбником; співро-
бітника поштового управління. Секретар комісії 
також призначається префектом. Участь у ро-
боті комісії на консультативних засадах можуть 
приймати й кандидати, їх представники, а також 
повірені списку кандидатів.  

Агітаційна комісія несе відповідальність за 
відправку (не пізніше середи до початку першо-
го туру голосування, і не пізніше четверга до 
початку другого туру) для всіх виборців у вибор-
чому окрузі листівок і бюлетенів кожного канди-
дата або списку кандидатів. Ці документи відп-
равляються по місцю проживання виборців у 
закритому конверті. Комісія також несе відпові-
дальність за відправку бюлетенів по кожному 
кандидату або списку кандидатів в кожну мерію 
виборчого округу (у середу перед першим туром 
голосування або в четвер перед другим туром). 

Окрім того Голова комісії повідомляє учасни-
ків виборчих перегонів про характеристики та 
максимальну кількість документів, які дозволені 
для друку, а також максимальні тарифи на друк 
та публікацію матеріалів. Якщо формат або 
текст листівок і бюлетенів не відповідає вимо-
гам законодавства, такі листівки та бюлетені 
оголошуються комісією недійсними. При цьому 
самі кандидати, якщо вони мають право дорад-
чого голосу в комісії, повинні мати можливість 
робити зауваження та коментарі про дійсність 
агітаційних документів своїх опонентів.  

Використання засобів масової інформації у 
передвиборчій кампанії також є поширеним ме-
тодом агітації і підлягає певним правилам. А 
при проведенні передвиборної агітації на місце-
вих виборах у Франції важливу контролюючу 
роль відіграють суди [15, с.184–190]. 

Виборче законодавство Литви передбачає, 
що під час виборів всі політичні партії, що бе-
руть участь у виборах, а також їх кандидати в 
члени Сейму, Європейського Парламенту, муні-
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ципальних рад та Президента Республіки отри-
мують право безкоштовно користуватися Ли-
товським національним радіо і телебаченням, 
їм надаються рівні можливості використовувати 
інші засоби масової інформації у порядку, вста-
новленому законами про вибори Литовської Ре-
спубліки" [17].  

Натомість виборче законодавство Данії, як і 
інших північних країн Європи, не регламентує 
порядок проведення передвиборної агітації на 
місцевих виборах. В ньому тільки зазначається 
про недопустимість розміщення агітаційних ма-
теріалів (банерів, плакатів і т. д.) на виборчих 
дільницях і про недопущення носіння членами 
виборчих комісій одягу, значків з партійною си-
мволікою. Також виборче законодавство Данії 
не регулює питання розподілу ефірного часу 
між партіями та кандидатами в засобах масової 
інформації в період передвиборної агітації на 
місцевих виборах для розповсюдження своїх 
політичних програм, поглядів та агітаційних ма-
теріалів. Хоча в той же час слід зазначити, що 
державна телерадіослужба "Радіо і телебачен-
ня Данії" у своїх внутрішніх правилах містить 
припис, що вона забезпечує рівний доступ всім 
політичним партіям на радіо і телебачення. Не-
залежно від кількості партій, їх популярності се-
ред виборців їм надається на місцевих виборах 
однаковий ефірний час для виступу зі своїми 
виборчими маніфести. Реклама політичних пар-
тій на національному і регіональних каналах 
"Радіо і телебачення Данії" не допускається [18, 
с.243–244]. 

Так само в Австрії виборче право не містить 
практично ніяких положень, що регулюють по-
рядок проведення передвиборної агітації на мі-
сцевих виборах. Закріпивши на рівні Основного 
закону принцип вільного виборчого права, Кон-
ституція таким чином визнала свободу перед-
виборної агітації, яка обмежується лише консти-
туційною забороною пропаганди націонал-
соціалізму. В цьому ж аспекті австрійське зако-
нодавство не вирішує питання висвітлення ви-
борів у ЗМІ. Безоплатно час для політичної рек-
лами партіям не надається і витрати на виборчу 
кампанію не обмежуються. Встановлено тільки, 
що державні ресурси не повинні використовува-
тися таким чином, що це давало перевагу од-

ним політичним силам, що беруть участь у ви-
борах, над іншими.  

Відповідно до закону про політичні партії, з 
метою передвиборної агітації політичні партії 
можуть виробляти наступні рекламні продукти 
як на національному, так і на земельному рівні: 
1) плакати; 2) оголошення; 3) відповідні радіо і 
телевізійні трансляції; 4) реклама на телеба-
ченні та рекламні ролики в кінотеатрах; 5) публі-
кації, такі як поштові відправлення, спеціальні 
розділи в щоденних газетах, брошурах та інші 
друковані інформаційні та рекламні матеріали; 
6) реклама на борту літака. Агітації в цій країні 
дозволяється навіть у день голосування, але 
вона у день виборів заборонена тільки на вибо-
рчих дільницях [19, с.77]. 

Висновки 

1. Для забезпечення рівних можливостей ка-
ндидатів у представницькі органи місцевого са-
моврядування брати участь у передвиборній 
агітації в Україні слід законодавчо визначити 
фіксовану дату початку такої передвиборної агі-
тації, наприклад, за 24 дні до дня виборів.  

2. Використання у передвиборній агітації Ін-
тернету потребує встановлення чітких правових 
меж ведення передвиборної агітації на місцевих 
виборах щодо строків, суб’єктного складу та фі-
нансування передвиборної агітації. 

3. Потребує розширення переліку категорій 
осіб та органів, які не мають права брати участь 
у передвиборній агітації на місцевих виборах, 
зокрема, щодо осіб, які не досягли 18 років; бла-
годійних та релігійних організацій, військовос-
лужбовців та поліцейських, суддів та прокуро-
рів, працівників Національного антикорупційного 
бюро України, Державного бюро розслідувань, 
Національного агентства з питань запобігання 
корупції тощо. 

4. Пропонується визначити статус агітаторів 
на місцевих виборах, закріпивши у Виборчому 
кодексі України їх права та обов'язки. 

Конфлікт інтересів 

За даними автора конфлікт інтересів відсутній 

Вираз вдячності 

Дослідження не мало спонсорської підтримки. 
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