
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Часопис
Ц И В І Л І С Т И К И

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ

Випуск 42

Видавничий дім 
«Гельветика» 
2021



Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету
«Одеська юридична академія» (протокол № 2 від 15 вересня 2021 р.) 

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення  
StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Збірник зареєстровано Міністерством інформації України: свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації КВ № 24969-14909ПР від 31.08.2021 р.

Включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 081, 293 (юридичні науки):
Наказ № 409 від 17.03.2020 р. Міністерства освіти і науки України.

«Часопис цивілістики» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International  
(Республіка Польща). 

Офіційний сайт: www.clj.nuoua.od.ua

ISSN 2522-4832

РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГIЯ
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Харитонов Євген Олегович – доктор юридич-

них наук, професор, завідувач кафедри цивіль-
ного права, Національний університет «Одеська 
юридична академія»

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР,
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Харитонова Олена Іванівна – доктор юридич-

них наук, професор, завідувачка кафедри права 
інтелектуальної власності та корпоративного 
права, Національний університет «Одеська юри-
дична академія»

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Некіт Катерина Георгіївна – кандидат юри-

дичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного 
права, Національний університет «Одеська юри-
дична академія»

ЧЛЕНИ РЕДАКЦIЙНОЇ КОЛЕГIЇ:

Голубєва Неллі Юріївна – доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри цивільного 
процесу, професор кафедри цивільного права, 
Національний університет «Одеська юридична 
академія»

Давидова Ірина Віталіївна – доктор юридич-
них наук, доцент, професор кафедри цивільного 
права, Національний університет «Одеська юри-
дична академія»

Завальнюк Володимир Васильович – доктор 
юридичних наук, професор, проректор з навчаль-
но-методичної та виховної роботи, Національний 
університет «Одеська юридична академія»

Ківалов Сергій Васильович – доктор юридичних 
наук, професор, академік НАПрН України, Заслу-
жений юрист України, професор кафедри адмі-
ністративного і фінансового права, Національ-
ний університет «Одеська юридична академія»

Ківалова Тетяна Сергіївна – доктор юридич-
них наук, професор, професор кафедри міжна-
родного права та порівняльного правознавства, 
Міжнародний гуманітарний університет

Кізлова Олена Сергіївна – доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри цивільного 
та господарського права й процесу, Міжнародний 
гуманітарний університет

Колодін Денис Олексійович – кандидат юри-
дичних наук, доцент, декан факультету цивільної 
та господарської юстиції, Національний універси-
тет «Одеська юридична академія»

Сафончик Оксана Іванівна – доктор юридич-
них наук, доцент, професор кафедри цивільного 
права, Національний університет «Одеська юри-
дична академія»

Чанишева Аліна Рашидівна – доктор юридич-
них наук, доцент, професор кафедри цивільного 
права, Національний університет «Одеська юри-
дична академія»

Чанишева Галія Інсафівна – доктор юридич-
них наук, професор, декан соціально-правового 
факультету, професор кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення, Національ-
ний університет «Одеська юридична академія»

Чобану Геннадій – доктор, професор, Націо- 
нальний науково-дослідний інститут праці та  
соціального захисту (Бухарест, Румунія)



ЧАСОПИС ЦИВІЛІСТИКИ                     3

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ
Харитонов Євген Олегович,
Харитонова Олена Іванівна
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ 
«ПРИВАТНЕ ПРАВО»  
В ПРОЦЕСІ РЕКОДИФІКАЦІЇ 5

Хижняк Анастасія Володимирівна
МІСЦЕ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ  
В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ 14

ПРАКТИЧНА ЦИВІЛІСТИКА
Приленський Ігор Генріхович
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА  
У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПОВІТРЯНИМ 
ТРАНСПОРТОМ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 18

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Степанець Юрій Леонідович
МУЗИЧНИЙ ТВІР ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО 
ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМНІ 
АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 24

Чупрій Діана Юріївна
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОГО 
СКЛАДУ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА  
В АВТОРСЬКИХ ПРАВАХ  
У СКЛАДІ ВІДУМЕРЛОЇ СПАДЩИНИ 30

ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІТ-ПРАВА
Некіт Катерина Георгіївна
ЦИФРОВІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ  
ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 38

Блохін Максим Юрійович
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 
(GDPR) ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 44

ЦИВІЛІСТИКА БЕЗ КОРДОНІВ
Залізко Оксана Миколаївна
АРБІТРАЖНА УГОДА В СПОРТІ 49

Сергієнко Наталія Артурівна
МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ’ЯЗКИ  
ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ  
ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 55

ЗМІСТ



                       4 Випуск 42

CONTENTS

THEORETICAL ISSUES
Kharytonov Yevhen, Kharytonova Olena
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION  
OF THE CONCEPT OF “PRIVATE LAW”  
IN THE PROCESS OF RECODIFICATION 5

Khyzhniak Anastasiia
THE POSITION OF BANKING SECRECY  
IN CIVIL LAW RELATIONS 14

PRACTICAL CIVIL LAW
Prylenskyi Ihor
LEGAL REGULATION OF CARRIER'S 
LIABILITY IN THE FIELD  
OF AIR TRANSPORTATION UNDER  
THE LEGISLATION OF UKRAINE 18

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Stepanets Yurii
A MUSICAL WORK AS AN OBJECT  
OF COPYRIGHT: THE CONCEPT  
AND PROBLEMATIC ASPECTS  
OF CIVIL REGULATION IN UKRAINE 24

Chuprii Diana
THE PROBLEM OF LOCAL COMMUNITY`S 
ESCHEATAGE OF THE COPYRIGHT  
UNDER UKRAINIAN LAW 30

IT LAW CIVIL PROBLEMS
Nekit Kateryna
DIGITAL DATA AND INFORMATION  
AS OBJECTS OF OWNERSHIP 38

Blokhin Maksym
GENERAL DATA PROTECTION  
REGULATION (GDPR) AS POTENTIAL 
SOURCE OF IMPROVEMENT OF THE 
DOMESTIC LEGISLATION IN THE SPHERE  
OF PERSONAL DATA PROTECTION 44

СIVILISTICS WITHOUT BORDERS
Zalizko Oksana
ARBITRATION AGREEMENT IN SPORTS 49

Sergiienko Nataliia
INTERSECTIONAL RELATIONS BETWEEN 
EXECUTIVE LAW OF UKRAINE  
AND FAMILY LAW OF UKRAINE 55



ЧАСОПИС ЦИВІЛІСТИКИ                     5

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

УДК 347.1/7.001.11
DOI https://doi.org/10.32837/chc.v0i42.428

Харитонов Євген Олегович,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права 
НУ «Одеська юридична академія»
член-кореспондент НАПрН України
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5521-0839

Харитонова Олена Іванівна,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «Одеська 
юридична академія»
член-кореспондент НАПрН України
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9681-9605

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ПРИВАТНЕ ПРАВО»  
В ПРОЦЕСІ РЕКОДИФІКАЦІЇ 

Постановка проблеми. Масштабне оновлення 
вітчизняного цивільного законодавства, модерні-
зація Цивільного кодексу України з метою забез-
печення максимальної відповідності його норм 
сучасним вимогам, природно, актуалізують дослі-
дження проблем створення досконалого концепту-
ального підґрунтя відповідних процесів. Водночас 
важливим є визначення засобів реалізації кон-
цепту приватного права в практиці законотворчо-
сті та правозастосування. Власне, від успішного 
вирішення цих двох завдань і залежить успішність 
не лише оновлення цивільного законодавства 
України, а й адаптації вітчизняної правової системи 
до приватного права ЄС. Проблема ускладнюється 
тим, що у вітчизняній юриспруденції при характе-
ристиці права (як у загальній теорії, так і в галу-
зевих дослідженнях) переважає «нормативний» 
підхід, при якому право розуміється як сукупність 
загальнообов’язкових норм. Тому, попри окремі 
спроби вийти за межі такого звуженого розуміння 
права шляхом включення до нього низки інших 
структурних елементів (таких як правові/юридичні 
відносини, правові погляди та ідеї, правосвідо-
мість, суб’єктивні права тощо), альтернативна кон-
цепція поки що перебуває на стадії формування.

Стан дослідження теми. Хоча концептуальні 
засади оновлення цивільного законодавства 

України протягом останніх років активно обго-
ворюються у вітчизняній цивілістиці [1; 2; 3; 4; 
5; 6], офіційна концепція оновлення цивільного 
законодавства з’явилася відносно недавно [7] 
і викликала активну дискусію, у процесі якої звер-
талося увагу на необхідність її вдосконалення 
та забезпечення реалізації в процесі рекодифіка-
ції [8, с. 18–24; 9, 10]. 

Метою статті є дослідження того, як концепт 
приватного права впливає на концепції онов-
лення цивільного законодавства України та яким 
чином він може бути реалізований у процесі 
рекодифікації та впровадження її результатів 
у юридичний побут.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Відправним положенням нашого 
дослідження є розуміння приватного права як 
концепту. При цьому ми враховуємо, що від пра-
вової категорії і правового поняття правовий 
концепт відрізняється тим, що в ньому присутній 
суб’єктивний чинник: це бачення юридичного 
феномена не об’єктивне, а певним суб’єктом 
[11, с. 386]. Визначення концепту полягає в тому, 
щоб передати сенс слова, яким цей концепт 
позначається згідно з елементами, які цей кон-
цепт утворюють [12, с. 342]. На такому підґрунті 
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концепт «приватне право» характеризуємо як 
сформоване вербально уявлення, раціональне 
та емоційне сприйняття людиною права як 
частини світу, у якому існує ця людина, відчува-
ючи себе частиною цього світу.

Необхідність забезпечення існування та функ-
ціонування суспільства як складної динамічної 
системи є лише одним із напрямів норматив-
ного регулювання, яке здійснюється правом. 
Тут виявляються його соціально-політичні вла-
стивості тощо. Але сутність феномена права як 
явища, котре відображає вимоги цивілізації, не 
обмежується лише тим, що право нормативно 
об’єктивує та реалізує ці вимоги, але воно також 
є чинником індивідуального самовираження 
особи, творчості, їх акумуляції, самозростання 
[13, с. 200, 219, 221, 224]. Відтак теза, згідно 
з якою з «погляду цивілізаційного» право не тільки 
й навіть не стільки належить до елементів соціаль-
но-політичного устрою, а передусім є складником 
духовного світу людини та її світогляду, є результа-
том прояву ментальності й елементом суспільної 
свідомості, підтверджує виправданість розуміння 
приватного права як концепту.

Концепт/ідея права і правова реальність
Виходячи з того, що приватне право, як кон-

цепт є ідеєю права, торкнемося питань реалізації 
останньої.

При цьому візьмемо до уваги, що ідея права 
є вихідним логічно першим компонентом право-
вої реальності. Тут не ставиться питання про те, 
що лежить у підставі цієї ідеї: природа людини, 
розум, об’єктивний порядок цінностей, соціальні 
відносини чи воля й мудрість бога. Ідея права 
являє собою найбільш загальне, абстрактне вира-
ження сутності права, його «проєкт» чи завдання 
(«регулятивна ідея»). Вона являє собою ідеальний 
аспект буття права.

Правова ідея є даність нашої свідомості, що 
має визначений зміст, що виражає в найбільш 
загальному плані момент повинності. Ідея права 
має лише потенційну дійсність, на відміну від 
позитивного права, але ця потенційність настільки 
істотна, що задає нормативну силу позитивному 
праву.

Другим елементом правової реальності 
є закон (правові норми). Позитивне право з’яв-
ляється насамперед у формі закону (однак не 
зводиться до нього), що являє собою конкретно 
загальні, формально позитивні правові норми. 
Закон являє собою актуалізацію і конкретизацію 
правових ідей і принципів, крок на шляху до кон-
кретного права, але він ще не є правом у всій 

його повноті. Це право на певному етапі його  
становлення. 

Правовий закон має різні форми свого буття: 
правові норми, відносини, свідомість, право-
суб’єктність, правові процедури, процесуальні 
форми, правовий статус і правовий режим, пра-
вовий договір, позов та обвинувачення тощо. 

Ще одним аспектом правової реальності нази-
вають світ соціальних дій, найбільш складний світ, 
найменш досліджений із позицій філософії. Про-
цес соціальних взаємодій виражає таку стадію 
в здійсненні права, як правореалізація. Централь-
ною фігурою цього процесу виявляється суб’єкт 
як виконавець норми в його ставленні до інших 
людей. Ці відносини виявляються можливими за 
наявності певних здібностей, якостей людини.

Саме соціальні суб’єкти, тобто люди та їхні 
об’єднання, є «важелями», завдяки яким ідея 
права знаходить своє здійснення і впливає 
на життя. Формою такого здійснення виявля-
ється правомірна поведінка. Здійснення права 
є результуюча його характеристика, що може бути 
виражена категорією правопорядку. На цьому 
рівні право як належне переходить у соціальне 
життя [14, с. 50–51].

Колізія інтересів при здійснення права
У процесі здійснення права існує вірогідність 

колізій приватних інтересів між собою, а також 
приватних інтересів з публічними, які в кожному 
разі мають вирішуватися правовим шляхом (юри-
дичними засобами). 

Як зазначав Богдан Кістяківський, «щодо 
суспільності людина поставлена в цілком осо-
бливе становище. Тут особисте заперечення, 
невизнання, самоізолювання незрідка нічого не 
важить. Суспільність нагло входить у життя кожного 
саме, попри його волю і бажання. ... Панування 
суспільності над особистістю твориться правом 
головно завдяки його властивості немовби ззовні 
вломлюватися в життя людини. Цьому сприяє 
й державна організація, спрямована на здійс-
нення правових норм, і сила громадської думки, 
що стоїть за непорушністю засадових правових 
принципів, і, нарешті, укорінені в кожній окре-
мій психіці імпульси, які ненастанно виринають 
на поверхню свідомості та виставляють їй свої 
владні вимоги» [15, с. 97–98].

Зазначене відображається в дихотомії «при-
ватне право – публічне право», у якій «приватне 
право» розуміється як сфера права, де реалі-
зується природне «право свободи» людини, а 
«публічне право» – сфера, яка є продовжен-
ням і середовищем існування публічної влади.  
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Приватне право як концепт включає норми 
й інститути, що визначають статус приватної особи 
і є підґрунтям її буття, а публічне право, надаючи 
перевагу публічним інтересам, у кінцевому під-
сумку, забезпечує реалізацію прав та інтересів 
приватної особи. Таке бачення співвідношення 
сфер приватного та публічного права ґрунтується 
на тому логічному посиланні, що загальні інте-
реси – це сукупність приватних інтересів, а тому 
публічне право, захищаючи загальні інтереси, 
захищає й приватні інтереси також і, навпаки, 
приватне право в підсумку захищає загальні інте-
реси [16, с. 165–183].  

У такому контексті доречним здається заува-
ження Георга Єлінека, котрий зазначав, що 
«кожне приватне право можливе тільки на під-
ґрунті визнання індивідуальної особистості, 
точніше, унаслідок визнання певних якостей 
індивіда, завдяки яким він набуває можливо-
сті вдаватися для захисту своїх інтересів до 
сприяння державної влади. Усі приватні права 
пов’язані з публічно-правовими домаганнями 
на визнання й захист. Усі приватні права спира-
ються тому на публічне право» [17, с. 374]. Звідси 
випливає, що взагалі ми можемо теоретично, 
абстрактно виокремлювати приватне право як 
концепт, маючи, однак, при цьому на увазі, що 
в реальному житті його незалежне від держави, 
від підтримки державних інституцій буття прак-
тично неможливе. 

Звісно, це не означає зверхність, сваволю 
держави, оскільки «Державна влада є не владою 
взагалі, а владою, яка здійснюється в межах, 
установлених правом, і тому є правовою владою. 
Унаслідок цього всі державні акти підлягають пра-
вовій оцінці ... внутрішньо державна влада обме-
жена державним правом у широкому сенсі. Орга-
нізація держав ґрунтується на правових нормах. 
Вони унормовують устрій органів держави та їхню 
компетенцію, а також порядок залучення їх до від-
правлення їхніх обов’язків» [17, с. 376–377].

Отже, постає питання про роль держави в про-
цесах впорядкування суспільних відносин, здійс-
ненні та захисті при цьому прав приватних осіб, 
а відтак, і реалізації концепту приватного права 
(в об’єктивному сенсі).

У кожному разі для забезпечення впрова-
дження цивілізаційних феноменів, яким, зокрема, 
є приватне право, у буття суспільства держава як 
механізм організації життя цього суспільства має 
здійснювати в межах правового поля комплекс 
заходів. Таким чином відбувається «об’єктиві-
зація» концепту приватного права, перехід його 

з абстрактного цивілізаційного рівня на рівень 
цінностей, категорій, інституцій, правовідно-
син. Зазвичай від держави вимагаються значні 
зусилля, аби впровадити правові ідеї в життя 
суспільства. 

Звісно, згаданих зусиль має докладати не 
лише держава, а й суспільство в цілому, оскільки 
впровадження в буття суспільства ідей (концеп-
тів) права не може обмежуватися виданням нор-
мативних актів і забезпеченням функціонування 
різних юрисдикцій нагляду за їхньою реалізацією. 
Це дає підстави розрізняти державне та недер-
жавне (громадське) правове забезпечення. Якщо 
перше тяжіє до позитивізму, то друге, навпаки, 
у багатьох випадках ґрунтується на засадах при-
родного права. Отже, маємо звернути увагу на 
необхідність розрізняти «правове» й «законо-
давче» забезпечення, що випливає з того, що 
поняття «право» й «закон» не є тотожними. Від-
так реалізація концепту (ідеї) права залежить не 
лише від законодавця, а й від низки суспільних 
інститутів/інституцій, відбувається вона в соціаль-
ному середовищі як сфері буття права.

Зауважимо, що суспільні відносини в галузі 
приватного права можуть опосередковуватися 
іншими (неюридичними) нормами. У зв’язку 
з цим у цій галузі можлива ситуація, коли цивільні 
відносини сторін узагалі не потребують юридич-
ного втручання. (Можна припустити, що саме 
у зв’язку з цим в остаточній редакції Цивільного 
кодексу (далі – ЦК) України відсутня згадка про 
цивільні «правовідносини», але йдеться про 
«цивільні відносини» (ст. ст. 1–10), «цивільні права 
та обов’язки» (ст. ст. 11–14) тощо. Можливо, цим 
переслідувалася мета підкреслити відносну неза-
лежність існування цивільних відносин від норм 
актів цивільного законодавства та державного 
примусу. Фактично це підтверджував й один із 
керівників групи розробників проєкту ЦК України 
А. Довгерт [18, с. 41]). До регулювання цивільних 
відносин акти цивільного законодавства, засоби 
публічного впливу тощо можуть застосовуватися, 
а можуть і не застосовуватися, якщо між учасни-
ками таких відносин не виникла суперечка або 
суперечка, яка виникла, урегульована за взаєм-
ною згодою сторін цих відносин.  

Відтак виникає необхідність з’ясування осо-
бливостей механізму правового регулювання 
у галузі приватного права.

Механізм правового регулювання відносин 
і його елементи у сфері приватного права

Категорія «механізм правового регулювання» 
вперше досліджена С. Алексєєвим, котрий  
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уважав, що це є «взята в єдності система право-
вих засобів (юридичних норм, правовідносин, 
актів тощо), за допомогою яких здійснюється 
правовий вплив на відносини … суспільства»  
[19, с. 150; 20]. 

Аналізуючи дефініції механізму правового 
регулювання, варто згадати про спроби роз-
глядати «механізм» як поняття багатозначне. 
Так, А. Андреєв уважає, що «поняття механізму 
охоплює дві сторони правового регулювання:  
1) забезпечення за допомогою сукупності право-
вих засобів правового впливу на суспільні відно-
сини й, отже, забезпечення ефективності право-
вого впливу; 2) це внутрішня будова механізму, 
його окремі елементи (частини), взяті у співвід-
ношенні» [21, с. 126]. Тобто фактично йдеться 
про «функціональне» і «структуралістське» тлума-
чення цього феномена. Як на нашу думку, таке 
розділення тут виглядає дещо штучним, оскільки 
в підсумку йдеться про власне механізм і про 
«дію механізму», що відповідає й тлумаченню 
слова «механізм» в українській мові: 1. При-
стрій, що передає або перетворює рух; прилад. 
2. Внутрішня будова, система чого-небудь, устрій.  
3. Сукупність станів і процесів, з яких складається 
певне, фізичне, хімічне та ін. явище [22, с. 619]. 
Отже використання згаданого «функціонального» 
підходу для характеристики механізму правового 
регулювання може призвести до тлумачення його 
як природного явища, котрим він не є, оскільки 
належить до явищ соціальних.

Ураховуючи цю обставину, розглянемо далі 
структуру, або ж елементи, механізму правового 
регулювання. Оскільки сучасний аналіз струк-
тури механізму правового регулювання знач-
ною мірою ґрунтується на відповідній концепції 
С. Алексєєва, згадаємо спочатку її головні поло-
ження із цього питання. Згаданий автор зазна-
чає: «Правовий вплив проходить три основні ста-
дії: 1) стадія загальної дії правових норм, на якій 
відбувається регламентація поведінки суб’єктів, 
визначення змісту цієї поведінки, умов виник-
нення прав та обов’язків тощо; 2) стадія виник-
нення суб’єктивних прав та обов’язків (правовід-
носин), на якій конкретні суб’єкти стають носіями 
суб’єктивних прав та обов’язків; 3) стадія реаліза-
ції прав та обов’язків, на якій права й обов’язки 
втілюються в життя, «претворяются» у фактичній 
поведінці суб’єктів. 

Відповідно до цих трьох стадій, виокрем-
люються три основні ланки (елементи) меха-
нізму правового регулювання: 1) юридичні 
норми (правова основа); 2) суб’єктивні права 

й обов’язки (правовідносини); 3) акти реалізації 
прав та обов’язків. Крім того, до основних еле-
ментів належать «акти застосування», що вира-
жають державно-примусову, індивідуалізовану 
дію механізму правового регулювання. Загальне 
значення в механізмі мають правосвідомість, а 
також законність, які є основою, стрижнем усього 
механізму» [19, с. 153]. Ця схема з творчою 
інтерпретацією окремих елементів відтворюва-
лася теоретиками права й пізніше [23, с. 500]. 
З деякими відмінностями аналогічні складники 
згадуються в працях сучасних вітчизняних пра-
вознавців, які називають (іменуючи їх «право-
вими засобами») такі елементи: 1) норми права; 
2) правовідносини; 3) акти застосування; 4) акти 
тлумачення норм права (при цьому перші два 
елементи віднесені до головних, а останні два – 
до факультативних) [24, с. 77].  

Зазначені положення загальної теорії права 
стали методологічною основою розуміння меха-
нізму правового регулювання суспільних відно-
син різними галузями законодавства, передусім 
законодавством адміністративним і цивільним.

Дослідники механізму адміністративно-пра-
вового регулювання суспільних відносин розріз-
няють обов’язкові та додаткові елементи такого 
механізму й до перших відносять: 1) правові 
норми; 2) правові факти; 3) правовідносини; 
4) акти реалізації норм права [21, с. 127–128; 
25, с. 57]. Фактично ця позиція збігається зі згаду-
ваними вище основними положеннями із цього 
питання в загальній теорії права.

Що стосується цивілістики, то тут склалося 
кілька підходів до розуміння механізму цивіль-
но-правового регулювання. 

Оскільки нашою метою не є дослідження 
бачення вітчизняними цивілістами згаданого 
механізму (більш того, ми сумніваємося в можли-
вості застосування відповідних конструкцій у тому 
вигляді, якого вони набули в українській цивіліс-
тиці, для реалізації концепту приватного права), 
згадаємо тут лише праці, де міститься аналіз 
позицій із цього питання [26; 27]. 

Звернемо увагу на те, що, попри розмаїття 
визначень поняття, сутності та елементів меха-
нізму цивільно-правового регулювання, у більшо-
сті вони є інтерпретацією поглядів на відповідні 
категорії, сформовані в галузі теорії права. Такий 
висновок достатньо аргументований у працях 
загального характеру, де ретельно аналізуються 
та порівнюються загальнотеоретичні й цивіліс-
тичні концепції дослідження механізму правового 
регулювання [28, с. 108–113].  
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Звісно, використання здобутків теорії права 
є справою корисною і цілком логічною. Однак 
у розумінні категорії «механізм правового регу-
лювання» на загальнотеоретичному й галузевому 
рівнях існують суттєві відмінності, котрі вітчизня-
ними цивілістами практично ігноруються. 

На наш погляд, чинником цьому є недостатнє 
врахування принципових відмінностей між «двома 
основоположними типами праворозуміння, котрі 
пропонується іменувати «юридичним» (від jus – 
право) і «легістським» (від lex – закон). По суті, 
саме для юридичного праворозуміння питання 
«що таке право?» є правдивим питанням, дійс-
ною проблемою. Для легістського підходу такого 
питання в справжньому сенсі не існує, оскільки 
для нього право – це завжди вже офіційно дане, 
чинне позитивне право» [14, с. 32].

Зауважимо, що для характеристики механізму 
правового регулювання на рівні загальної теорії 
права властивим є саме легістський (позитивіст-
ський, нормативістський) підхід, відтак маємо 
згадати про характеристику цивільного права як 
утілення на рівні національному права приват-
ного, а права адміністративного – права публіч-
ного. Отже, коли з позицій «нормативізму» поло-
ження загальної теорії права повністю придатні 
для застосування у сфері публічній, то в приват-
ноправовій галузі такий підхід не є виправданим.

Такий висновок випливає з того засадничого 
положення, що приватне право не може почина-
тися з нормативних актів, надто коли йдеться про 
акти законодавства. Очевидно, процесу законо-
творчості має передувати усвідомлення того, чим 
є «приватне право» та яким чином воно може 
втілюватися в юридичний побут. Називаючи «нор-
мативною основою механізму правового регулю-
вання» юридичні норми й характеризуючи їх як 
«те, з чого в правовому впливі «все починається», 
С. Алексєєв зауважував, що правове регулю-
вання має й свою «передісторію» – це форму-
вання права, від якого залежить якість норматив-
ної основи, правового регулювання, його сила 
та дієвість. Формування права охоплює весь про-
цес «складання» юридичних норм, усі етапи руху 
від реальних суспільних відносин до юридичних 
норм [19, с. 155].

Межі правового регулювання.
Можливості переходу від стадії «передісторії» 

правового регулювання до власне «правового 
регулювання» лімітуються межами правового 
регулювання. Останні визначаються як сфера 
відносин між людьми, котра з тих чи інших мір-
кувань не може бути врегульована правом. При 

цьому постає питання про взаємини, стосунки 
між особистістю й державою з погляду меж влади 
останньої. 

Як зазначав Й. Покровський, «не підлягає 
сумніву, що держава може й навіть зобов’язана 
обмежувати, тобто вводити в певні рамки, індиві-
дуальну свободу й у цьому сенсі жертвувати інди-
відуальними інтересам на користь громадських». 
Але, констатувавши це, він далі ставить кілька 
питань, які демонструють сумнівність згаданої 
тези: «Чи є влада держави безмежною? Чи може 
вона подавати до індивіда будь-які вимоги, що їх 
уважає виправданими в інтересах «загального 
блага» або ж, навпаки, є такі сторони буття осо-
бистості, у які жодне зовнішнє втручання є непри-
пустимим? Чи є «загальне благо» в цьому сенсі 
верховною, етичною інстанцією або ж, навпаки, 
воно саме підлягає перевірці з погляду інакшого, 
ще більш високого принципу?» [29, с. 79]. 

Аналізуючи межі й доцільність правового регу-
лювання, Ю. Гревцов зазначає, що для остан-
нього байдужими є всі ті соціальні об’єкти, яким 
не можна або недоцільно надавати норматив-
ного значення.

Визнання за фактом нормативного значення 
можливе не тільки юридичними засобами, а 
й шляхом морального, релігійного регулювання. 
До юридичного регулювання соціальних фак-
тів удаються в тих випадках, коли їх здійснення 
зачіпає інтереси всього суспільства або значної 
більшості населення. Привабливим є юридичний 
спосіб і тоді, коли необхідно закріпити однакові, 
уніфіковані наслідки, а також надати їм загаль-
нообов’язкового характеру [30, с. 129]. Разом 
із тим у кожному суспільстві чимало фактів уні-
кальних, неповторних, які «пручаються» будь-якій 
спробі підвести їх під будь-який шаблон, тому їм, 
навіть якщо й намагатися, практично неможливо 
надати загальнообов’язкового характеру й тим 
самим урегулювати. Це передусім особисті (інти-
мні) сфери людського життя, багато відносин фак-
тичного характеру, у межах яких люди реалізують 
свою неповторність, індивідуальність тощо.

Межі правового регулювання можуть бути 
зумовлені не лише чинниками духовного, особи-
стісного тощо «роду, а й цілком прагматичними 
фінансовими міркуваннями, оскільки правове 
регулювання потребує значних, а часом і дуже 
значних коштів» [30, с. 130].

Але тут доцільно зауважити, що наведені вище 
міркування є слушними стосовно сфери публіч-
ного права («позитивної» його частини). Що ж 
стосується сфери приватного права, то тут (якщо 
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виходити з того, що учасники цивільних відносин 
можуть врегулювати договором між ними прак-
тично будь-які питання) межі «приватного» регу-
лювання, очевидно, визначаються лише заса-
дами концепту приватного права.

Власне, ідеться про реалізацію концепту при-
ватного права (який можна також уважати «пере-
дісторією» механізму правового регулювання 
в цій сфері). Відтак механізм реалізації концепту 
приватного права (таке позначення тут більш 
точне) включає такі елементи: 1) джерела (при-
родне право як підґрунтя, засади), 2) нормативну 
основу, 3) правовідносини (включаючи юридичні 
факти), 4) акти реалізації прав та обов’язків (акти 
застосування), акти тлумачення норм права. 

Проблема забезпечення практичного функціо-
нування механізму правового регулювання

На наш погляд, у запропонованих схемах не 
вистачає суттєвого елементу механізму право-
вого регулювання: засобу, який має забезпе-
чувати перетворення норми права в правовід-
носини. Тобто припускається, що всі елементи 
механізму «спрацьовують» самі по собі.

Але в дійсності «автоматичного» функціону-
вання механізму досягти навряд чи можливо, 
оскільки його елементи перебувають у «сплячому 
стані», доки не будуть активовані фігурантами 
відносин. Існування загальних норм щодо права 
власності не означає автоматичного виникнення 
правовідносин власності. Виникнення суб’єктив-
ного права власності в певної особи на певне 
майно (конкретних правовідносин власності) 
не тягне функціонування механізму їх регулю-
вання, якщо суб’єктами права не будуть учинені 
стосовно відповідного майна дії, спрямовані на 
реалізацію прав власності. Навіть порушення 
прав власника не тягне зазвичай автоматичного 
захисту його прав, якщо фігуранти відповідних 
відносин не звернуться до суду й не буде «акти-
вований» судовий процес. Крім того, існує про-
блема тлумачення засад природного та позитив-
ного права, поєднання цих засад. Покладення 
цих обов’язків лише на професійного суддю не 
завжди забезпечує виконання цих вимог, а відтак 
ефективне функціонування механізму правового 
регулювання.

У пошуках відповіді на це питання варто 
звернутися до досвіду Стародавнього Риму, де 
згаданий механізм працював бездоганно, зав-
дяки так званому преторському праву, або ж jus 
hоnогагіum (Д.1.1.11). Як зазначав Папініан, пре-
торське право … запровадили претори для спри-
яння цивільному праву або для його доповнення 

чи виправлення в цілях, корисних для громади; 
воно називається також на честь преторів «jus 
honorarium» (Д.1.1.7). Сутність діяльності претора 
Цицерон і Марціан характеризували як «закон, 
що говорить» (Цицерон. Про закони. III.1.2), як 
«живий голос цивільного права» (Д.1.1.8). Якщо 
додамо сюди ще сентенцію Павла, що пре- 
тору … належить діяти справедливо (Д.1.І.ІІ), то 
маємо підстави для висновку, що преторське 
право розглядалося римськими правознавцями 
саме як інструмент, що забезпечує реформу-
вання позитивного права на підґрунті права при-
родного, а відтак, функціонування права, утілення 
в життя ідей і положень останнього.

Коли інтенсивний розвиток сільського господар-
ства, ремесла, пожвавлення торгівлі, лихварства 
зумовив значне зростання числа майнових спорів, 
які вимагали швидкого й ефективного розгляду, 
легісакційний процес з його формалізмом уже не 
задовольняв потреб економічної практики. Потрібні 
були радикальні зміни. Законом Ебуція і двома 
законами Юлія до цивільного судочинства були 
внесені істотні зміни, які в основному зводилися до 
того, що позивач звільнявся від обов’язку формулю-
вати свої вимоги в чітко встановленій формі. Цей 
обов’язок перекладався на претора. Позивач мав 
тепер право викладати претору свої позовні вимоги 
вільно, без дотримання формальностей і ритуалів. 
Вислухавши пояснення сторін, претор формулював 
юридичну сутність позову й викладав його в записці 
судді, яка отримала назву «формула». Так вини-
кла нова процедура судочинства – формулярний 
процес. Формулярний процес не тільки реформу-
вав застаріле судочинство, а й закріпився в другій 
половині періоду республіки настільки, що й надалі 
обслуговував цивільний обіг аж до встановлення 
абсолютної монархії (домінату). Саме формулярний 
процес і вдале поєднання суду з діяльністю преторів 
дали змогу перетворити застаріле jus civile з вузько 
національного в усесвітньо визнане Римське при-
ватне право. 

Відмінністю формулярного процесу є заміна 
ритуальних дій на першій стадії «формулою», що 
була основою процесу – метою провадження на 
першій стадії і юридичною підставою для прова-
дження на другій. Але головним у формулярному 
процесі була навіть не сама формула (хоча це 
важлива знахідка), а те, що претор перестав бути 
простим фіксатором ритуалу, як це було раніше 
в легісакційному процесі. Поступово він, спира-
ючись на засади справедливості й адекватності, 
формує основи правової політики в країні, його 
значення зростає.
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Відтак перетворення застарілого jus civile 
в нову систему правових норм здійснюється 
у двох напрямах: 1. Претор отримує право нада-
вати чи не надавати судовий захист спірним май-
новим відносинам. Виходячи з принципу aquitas 
(справедливості), він може відхилити позов 
у випадку, коли за jus civile такий позов має бути 
наданий, і, навпаки, надати захист відношенню, 
яке, відповідно до норм jus civile, судовому захи-
сту не підлягає. Право на позов претор виводить 
не з наявності правової норми, а зі свого розу-
міння aquitas. Система норм jus civile заміню-
ється системою позовів: з факту надання позову 
виводилася наявність матеріального права, а не 
навпаки. Вирішуючи, спрямовувати чи не спря-
мовувати справи до суду, претор не зв’язаний нор-
мами jus civile й керувався тільки одним – панів-
ним у суспільстві уявленням про справедливість. 
Якщо нові стосунки, на думку претора, підлягали 
судовому захисту, позов надавався, якщо ні – не 
було й позову. Такі широкі повноваження нада-
вали претору фактичну можливість шляхом зміни 
системи позовів виводити нові правові приписи. 
2. Претор керує судовою практикою. Він не тільки 
надає чи не надає судовий захист, а й слідкує, 
щоб судова практика розвивалася в потрібному 
напрямі. У формулі для судді претор зазначав, за 
наявності яких обставин позов варто задоволь-
нити, а за відсутності яких у задоволенні позову 
відмовити. Суддя, залежний від формули претора, 
не міг від неї відступити. Отже, судова практика 

визначалася не нормами jus civile, а вимогами 
досягнення справедливості, урахування потреб 
цивільного обігу тощо, які відображалися в едик-
тах претора та його юрисдикційній діяльності. 

Думається, що цей досвід може стати в нагоді 
в Україні при пошуках шляхів ефективного впро-
вадження в юридичний побут концепту приват-
ного права на підґрунті оновленого цивільного 
законодавства [31, с. 104–116].

Висновки. З дослідження та перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. Проведене 
дослідження проблем реалізації концепту «при-
ватне право» дає підстави для висновку, що в про-
цесі оновлення цивільного законодавства (реко-
дифікації) мають бути враховані такі положення. 
Приватне право має основою не нормативіст-
ську концепцію, а природне, соціально-природне 
підґрунтя. Це означає, що норми цивільного 
законодавства методологічною основою мають 
природне права, положення якого необхідно 
більш повно й чітко відобразити в переліку засад 
цивільного законодавства. Має бути враховано 
також існування колізії інтересів (приватних одне 
з одним і приватних з публічними) та необхідність 
їх залагодження в процесі оновлення цивіль-
ного законодавства. Нарешті, важливим є впро-
вадження концепту приватного права не лише 
в процесі оновленні цивільного законодавства, а 
й у практику його застосування, що, у свою чергу, 
потребує вдосконалення механізму цивільного 
судочинства.
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Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ПРИВАТНЕ ПРАВО» В ПРОЦЕСІ РЕКОДИФІКАЦІЇ
Стаття присвячена дослідженню впливу концепту приватного права на концепції оновлення цивільного зако-

нодавства України, визначенню шляхів його реалізації в процесі рекодифікації та впровадження її результатів у 
юридичний побут. 

У статті аналізуються категорії «концепт приватного права», «правова ідея», «правова реальність», «механізм 
правового регулювання відносин» і його елементи у сфері приватного права. Концепт «приватне право» розумі-
ється як раціональне й емоційне сприйняття людиною права як частини світу, у якому існує ця людина, відчува-
ючи себе частиною цього світу. При цьому основою розуміння сутності приватного права є характеристика його 
як феномена цивілізації, яким визначається статус людини як приватної особи.

На підґрунті розуміння концепту приватного прав як ідеї права розглядаються питання реалізації цієї ідеї та 
проводиться розмежування понять «механізм правового регулювання» й «механізм реалізації концепту приват-
ного права». При цьому «механізм правового регулювання» визначається як система правових засобів (юридич-
них норм, правовідносин, актів тощо), за допомогою яких здійснюється правовий вплив на відносини суспіль-
ства. Зроблено висновок, що механізм реалізації концепту приватного права включає такі елементи: 1) джерела 
(природне право як підґрунтя, засади), 2) нормативну основу, 3) правовідносини (включаючи юридичні факти), 
4) акти реалізації прав та обов’язків (акти застосування), акти тлумачення норм права. 

Доводиться, що для забезпечення впровадження концепту приватного права в буття суспільства держава 
має здійснювати в межах правового поля комплекс заходів. Таким чином відбувається «об’єктивізація» концепту 
приватного права, перехід його з абстрактного цивілізаційного рівня на рівень цінностей, категорій, інституцій, 
правовідносин. 

Обґрунтовується висновок, що в процесі оновлення цивільного законодавства (рекодифікації) мають бути вра-
ховані такі положення: приватне право має основою не нормативістську концепцію, а природне, соціально-при-
родне підґрунтя. Це означає, що норми цивільного законодавства методологічною основою мають природне 
право, положення якого необхідно більш повно й чітко відобразити в переліку засад цивільного законодавства. 

Має бути врахованим також існування колізії інтересів (приватних одне з одним і приватних із публічними) та 
необхідність їх залагодження в процесі оновлення цивільного законодавства. Крім того, доводиться, що важли-
вим є впровадження концепту приватного права не лише в процесі оновлення цивільного законодавства, а й у 
практику його застосування, що, у свою чергу, потребує вдосконалення механізму цивільного судочинства.

Ключові слова: концепт, приватне право, цивільне законодавство, механізм правового регулювання, меха-
нізм реалізації концепту, Цивільний кодекс, оновлення законодавства. 
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Kharytonov Yevhen, Kharytonova Olena
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF “PRIVATE LAW” IN THE PROCESS OF RECODIFICATION
The article is devoted to the study of the influence of the concept of private law on the concept of updating the 

civil legislation of Ukraine and determining the ways of its implementation in the process of recodification and imple-
mentation of its results in legal life.

The article analyzes the categories “concept of private law”, “legal idea”, “legal reality”, “mechanism of legal regu-
lation of relations” and its elements in the field of private law. The concept of “private law” is understood as a rational 
and emotional perception of a person's law as part of the world in which this person exists, feeling part of this world. 
The basis for understanding the essence of private law is to characterize it as a phenomenon of civilization, which 
determines the status of human as a private person.

Based on the understanding of the concept of private law as an idea of law, the issues of realization of this idea 
are considered and the concepts “mechanism of legal regulation” and “mechanism of realization of the concept of 
private law” are distinguished. In this case, the “mechanism of legal regulation” is defined as a system of legal means 
(legal norms, legal relations, acts, etc.), through which the legal impact on society is made. It is concluded that the 
mechanism of realization of the concept of private law includes the following elements: 1) sources (natural law, as 
a basis, principles), 2) normative basis, 3) legal relations (including legal facts), 4) acts of realization of rights and 
obligations. languages (acts of application), acts of interpretation of legal norms. 

It turns out that to ensure the implementation of the concept of private law in society, the state must implement a 
set of measures within the legal field. Thus, the concept of private law is “objectified”, its transition from the abstract 
level of civilization to the level of values, categories, institutions, legal relations.

The conclusion is substantiated that in the process of updating the civil legislation (recodification) the follow-
ing provisions should be taken into account: private law is based not on the normative concept, but on a natural, 
socio-natural basis. This means that the norms of civil law have a methodological basis of natural law, the provisions 
of which must be more fully and clearly reflected in the list of principles of civil law.

The existence of a conflict of interest (private with each other and private with public) and the need to resolve them 
in the process of updating civil law must also be taken into account. In addition, it is proved that it is important not 
only the introduction of the concept of private law in the process of updating civil law, but also in the practice of its 
application, which, in turn, requires improvement of the mechanism of civil proceedings.

Key words: concept, private law, civil legislation, mechanism of legal regulation, mechanism of concept 
implementation, Civil code, updating of legislation.
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МІСЦЕ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ  
В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

Постановка проблеми. Життя сучасної людини 
виглядає неможливим без користування перева-
гами банківськими інструментами для задово-
лення власних потреб, покращення, убезпечення 
і пришвидшення розрахунків, ефективного роз-
порядження наявними грошовими коштами. Від-
носини приватних осіб і банків щоразу виходять 
на новий рівень комунікації, усе більше діджи-
талізуються, утворюють значний і вагомий пласт 
суспільних відносин. У цих умовах гостро постає 
питання регламентації цих відносин з метою 
забезпечення конфіденційного статусу інформа-
ції, яку банк отримує в процесі здійснення своїх 
функцій з обслуговування клієнтів.

Стан дослідження теми. Поняття банківської 
таємниці по-різному визначається законодав-
цем у межах різних галузей права, науковцями, а 
також по-різному розуміється в правозастосовній 
практиці, що зумовлює необхідність доктриналь-
ного опрацювання питання визначення цього 
поняття й доцільність визначення його цивільно- 
правового аспекту. 

Таким чином, мета статті – визначення поняття 
й сутності банківської таємниці в цивільно-право-
вих відносинах.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Аналіз наявних визначень бан-
ківської таємниці дає змогу зробити висновок, 
що під останньою зазвичай розуміють певний 
вид інформації (тобто сукупність відомостей як 
об’єкта права) [14, c. 48] або інститут банків-
ського права [4]. Також банківську таємницю 
визначають як обов’язок банку, як вид службо-
вої таємниці, як об’єкт цивільного права тощо.  
Неоднозначність тлумачення цього поняття  

свідчить і про неоднаковість змісту, що  
вкладається в нього.

Вітчизняне цивільне законодавство містить 
норму щодо обов’язку банку зберігання відомо-
стей, що становлять банківську таємницю. Згідно 
з ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк 
гарантує таємницю банківського рахунка, опера-
цій за рахунком і відомостей про клієнта [18].

Положення ст. 60 Закону України «Про банки 
і банківську діяльність» передбачають, що банків-
ською таємницею є інформація щодо діяльності 
й фінансового стану клієнта, яка стала відомою 
банку в процесі обслуговування клієнта та взає-
мовідносин із ним чи третім особам при наданні 
послуг банку.

Щодо семантичного співвідношення інфор-
мації та банківської таємниці навіть в одному 
законодавчому акті можуть бути застосовані різні 
підходи: так, на позначення їх співвідношення 
використовуються лексичні формули «містить бан-
ківську таємницю», «є банківською таємницею», 
«становить банківську таємницю» [10], «складає 
банківську таємницю» [9], «вважається банків-
ською таємницею» [19] тощо.

У законодавстві та юридичній літературі 
зустрічаємо також широкий перелік дій, що 
можуть виконуватися щодо банківської таємниці, 
серед яких – зберігання, захист, використання 
й розкриття [12], правове регулювання та зняття  
[17, c. 130], гарантування [4] тощо. Як бачимо, 
природа таких дій є різною, якщо зберігання 
й розкриття є цілком логічними діями щодо інфор-
мації, то гарантування та зняття очевидно мають 
характер дії не щодо інформації як такої, а щодо 
властивості такої інформації або взагалі юри-
дичного статусу такої інформації. Таким чином, 
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важливо визначити, чи коректним є вживання 
поняття «банківська таємниця» щодо саме інфор-
мації, адже як у законодавстві, так і в науковій 
літературі зустрічаємо паралельне вживання кон-
струкцій «є банківською таємницею» і «становить 
банківську таємницю» щодо відомостей про діяль-
ність і фінансовий стан клієнта, які сталі відомі 
банку в процесі обслуговування клієнта та взає-
мовідносин із ним чи третім особам при наданні  
послуг банку.

Розгляд питання визначення поняття «банків-
ська таємниця» необхідно починати з досягнення 
коректного юридичного розуміння таємниці як 
такої. Термін «таємниця» досить широко вжива-
ється в чинному законодавстві, яким передба-
чено державну, комерційну, лікарську, адвокат-
ську таємниці, а також таємниці усиновлення, 
сповіді, слідства тощо. Поряд із цим широко вико-
ристовується також словосполучення «таємна 
інформація» [14].

Згідно з визначенням, що надається в Акаде-
мічному тлумачному словнику української мови, 
таємниця – це те, що приховується від інших, 
відоме не всім; секрет; те, що не підлягає розго-
лошенню; відомості, знання про щось, способи 
досягнення чого-небудь, невідомі іншим [16].

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», банківська таємниця 
є різновидом інформації з обмеженим досту-
пом – таємної інформації. Таємна інформація, 
відповідно до закону, – інформація, доступ до 
якої на законних підставах обмежується, розго-
лошення якої може завдати шкоди особі, суспіль-
ству й державі. Таємною визнається інформація, 
яка містить державну, професійну, банківську 
таємницю, таємницю досудового розслідування 
та іншу передбачену законом таємницю [11].

На думку А. Сироти, банківська таємниця – це 
відображена та задокументована на паперовому 
або електронному носієві інформація з обмеже-
ним законодавством доступом, яка містить будь-
які відомості про клієнтів, отримані фінансовою 
установою в процесі безпосереднього здійснення 
нею своєї діяльності, таємницю яких фінансова 
установа зобов’язана забезпечувати з метою 
захисту інтересів клієнтів [15, с. 13].

Банківською таємницею, зокрема, є:
– відомості про банківські рахунки клієнтів, 

у тому числі кореспондентські рахунки банків 
у Національному банку України; 

– операції, які проведені на користь чи за 
дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

– фінансово-економічний стан клієнтів;

– системи охорони банку та клієнтів;
– інформація про організаційно-правову 

структуру юридичної особи – клієнта, її керівни-
ків, напрями діяльності;

– відомості стосовно комерційної діяльності 
клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого про-
екту, винаходів, зразків продукції та інша комер-
ційна інформація;

– інформація щодо звітності по окремому 
банку, за винятком тієї, що підлягає опубліку-
ванню;

– коди, що використовуються банками для 
захисту інформації;

– інформація про фізичну особу, яка має намір 
укласти договір про споживчий кредит, отримана 
під час оцінки її кредитоспроможності.

Відомості про операції та рахунки можуть бути 
надані тільки самим клієнтам або їхнім представ-
никам. Іншим особам, у тому числі органам дер-
жавної влади, їхнім посадовим і службовим осо-
бам, такі відомості можуть бути надані виключно 
у випадках і в порядку, установлених законом про 
банки й банківську діяльність [18].

Таким чином, доходимо висновку, що най-
частіше банківська таємниця визначається як 
особливий вид інформації, тобто відомості, що 
становлять цінність у юридичному сенсі, – об’єкт 
права. Однак необхідно нагадати, що більшість 
даних про особу та її фінансові операції існують 
у реальному світі й поза відносинами з банками, 
а отже, не мають статусу банківської таємниці до 
отримання таких даних банківською установою. 
Крім того, такі відомості поза волею власника не 
мають і статусу конфіденційної інформації, а отже, 
не є об’єктами права як такі, що не мають юри-
дичної цінності й необхідності в захисті.

Поряд із визначенням банківської таємниці 
як виду інформації в літературі зустрічаємо також 
розуміння банківської таємниці як інституту 
права, системи відносин, обов’язку банку тощо. 
Так, у фаховій літературі зустрічаємо тези на зра-
зок: «До поняття «банківська таємниця» входить 
не тільки обов’язок банку зберігати в таємниці 
операції своїх клієнтів від сторонніх осіб, а також 
інформацію про рахунки та депозити. Передусім 
банк зобов’язаний ретельно зберігати конфіден-
ційну інформацію, яку клієнт надає на умовах її 
нерозповсюдження» [1]. А. Берлач, у свою чергу, 
зазначає, що «у вузькому розумінні банківська 
таємниця – це обов’язок банку зберігати в таєм-
ниці операції клієнтів від сторонніх осіб, насампе-
ред конкурентів того чи іншого клієнта банку, опе-
рації, рахунки та вклади (депозити) своїх клієнтів  
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і кореспондентів» [4]. Аналогічно визначає бан-
ківську таємницю й І. Безклубий, розуміючи під 
останньою обов’язок кредитної установи зберігати 
таємницю операцій клієнтів, конкретних банків-
ських угод, зумовлених економічної доцільністю 
й цілеспрямованістю відносин банк-клієнт, а також 
вона охоплює будь-які відомості, які стосуються клі-
єнтів, від яких банк отримує такі відомості [3, с. 71].

Виділення в юридичній науці окремого інсти-
туту банківської таємниці пов’язане з наявністю 
окремого правового режиму інформації, що 
відноситься до банківської таємниці, і значного 
масиву норм, що регулюють відносини щодо збе-
рігання та розкриття банківської таємниці. Однак 
міжгалузевий характер цього інституту зумовлює 
різницю підходів до визначення обсягу, засад 
та особливостей цього інституту. Так, інститут 
банківської таємниці розглядається як елемент 
банківського або фінансового права [13, с. 26], 
як інститут цивільного або інформаційного права 
[15, c. 11], як комплексний інститут [4]. Окремі 
дослідники виділяють матеріальний і процесуаль-
ний аспекти цього інституту [6]. Крім того, банків-
ську таємницю пропонують розглядати як прин-
цип банківської діяльності та як окремий режим 
інформації [2].

Немає єдності й у розумінні місця банківської 
таємниці в системі інформації з обмеженим досту-
пом. Л. Полуніна та А. Путренко вважають банків-
ську таємницю різновидом комерційної таємниці 
[7, с. 119–120; 13, c. 27], О. Семенюк наполягає 
на дуалістичній природі банківської таємниці як 

конфіденційної інформації яка набуває нового 
статусу через те, що стає відомою третій особі, 
на яку законом або договором покладаються 
обов’язки щодо її збереження [14, c. 47–49].

Незважаючи на результати цієї дискусії, 
варто зазначити, що інформація (у тому числі 
й таємна інформація) є об’єктом цивільного 
права як немайнове благо. Ю. Заіка відмічає, 
що «не всі види інформації є об’єктами будь-
яких правових зв’язків і мають властивості 
об’єкта цивільних прав. Загальнодоступна за 
своїм характером інформація, для якої харак-
терна така ознака, як спільність для всіх, не 
виступає як об’єкт цивільних прав» [5]. Однак 
у нашому випадку мова йде саме про інформа-
цію, яка наділена спеціальним правовим режи-
мом з огляду на її цінність для особи. Переду-
мовою виникнення такого режиму є цивільний 
договір між банком і клієнтом щодо надання 
певного кола банківських послуг.

Висновки з дослідження та перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. Таким 
чином, категорія банківської таємниці може роз-
глядатися в цивільно-правовому аспекті; інформа-
ція, що відноситься до банківської таємниці, може 
бути об’єктом цивільних правовідносин, щодо 
неї можуть виникати взаємні права й обов’язки 
суб’єктів цивільного права, а відносини щодо 
набуття та здійснення таких прав та обов’язків 
регулюються нормами цивільного права як такі, 
що формуються на договірній основі за умови 
рівності суб’єктів.
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Хижняк Анастасія Володимирівна
МІСЦЕ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ
Статтю присвячено питанням визначення банківської таємниці на основі підходів, запропонованих у чин-

ному законодавстві, правозастосовній практиці та юридичній доктрині. Визначено, що банківську таємницю най-
частіше визначають як вид інформації, інститут права, принцип банківського права або банківської діяльності, 
обов’язок банку та його співробітників. На підставі аналізу законодавства й фахової літератури з’ясовано, що 
семантичне співвідношення інформації та банківської таємниці ґрунтується на різних підходах, а на позначення 
їх співвідношення використовуються лексичні формули «містить банківську таємницю», «є банківською таємни-
цею», «становить банківську таємницю», «складає банківську таємницю», «вважається банківською таємницею» 
тощо.

Виокремлено перелік дій, які можуть застосовуватися щодо банківської таємниці, серед яких – зберігання, 
захист, використання й розкриття, гарантування, правове регулювання та зняття. Доведено, що природа таких 
дій є різною, що свідчить про відсутність єдності у визначенні категорії «банківська таємниця».

Зроблено висновок, що найчастіше банківська таємниця визначається як особливий вид інформації, тобто 
відомості, що становлять цінність у юридичному сенсі, – об’єкт права. Зауважено, що більшість даних про особу 
та її фінансові операції існують у реальному світі й поза відносинами з банками, а отже, не мають статусу банків-
ської таємниці до отримання таких даних банківською установою. Аргументовано, що такі відомості поза волею 
власника не мають і статусу конфіденційної інформації, а отже, не є об’єктами права як такі, що не мають юри-
дичної цінності й необхідності в захисті.

Доведено, що категорія «банківська таємниця» може розглядатися в цивільно-правовому аспекті; інформація, 
що відноситься до банківської таємниці, може бути об’єктом цивільних правовідносин, щодо неї можуть виникати 
взаємні права й обов’язки суб’єктів цивільного права, а відносини щодо набуття та здійснення таких прав та 
обов’язків регулюються нормами цивільного права як такі, що формуються на договірній основі за умови рівно-
сті суб’єктів.

Ключові слова: банківська таємниця, правова категорія, інститут цивільного права, інформація, таємна інфор-
мація, комерційна таємниця.

Khyzhniak Anastasiia
THE POSITION OF BANKING SECRECY IN CIVIL LAW RELATIONS
The article is devoted to the issues of defining banking secrecy on the basis of the approaches proposed in the 

current legislation, law enforcement practice and legal doctrine. It is determined that banking secrecy is most often 
defined as a type of information, an institution of law, the principle of banking law or banking, the duty of the bank 
and its employees. Based on the analysis of legislation and professional literature, it was found that the semantic 
relationship between information and banking secrecy is based on different approaches, and to denote their rela-
tionship using lexical formulas “contains banking secrecy”, “is banking secrecy”, “constitutes banking secrecy”, “is 
considered a bank secret” and others. Actions that can be applied to banking secrecy were listed, including storage, 
protection, use and disclosure, guarantee, legal regulation and withdrawal. It is proved that the nature of such actions 
is different, which indicates a lack of unity in defining the category of “banking secrecy”.

It is concluded that banking secrecy is often defined as a special type of information that is of value in the legal 
sense – the object of law. It is noted that most data about a person and his financial transactions exist in the real 
world and outside the relationship with banks, and therefore do not have the status of bank secrecy until such data 
is obtained by a banking institution. It is argued that such information outside the will of the owner does not have the 
status of confidential information, and therefore do not act as objects of law as having no legal value and need for 
protection.

It is proved that the category of “banking secrecy” can be considered in the civil law aspect; information related 
to banking secrecy may be the object of civil law, it may arise mutual rights and obligations of subjects of civil law, 
and relations regarding the acquisition and exercise of such rights and obligations are governed by civil law as such, 
formed on a contractual basis subject to equality of subjects.

Key words: banking secrecy, legal category, institute of civil law, information, secret information, trade secret.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА  
У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Право людини на сво-
боду пересування є невід’ємним правом людини, 
що потребує гарантування засобами державного 
впливу. Реалізація свободи людини на пересу-
вання неможлива без надання відповідних послуг 
транспортом, діяльність якого підлягає регламен-
тації. Проте щодо останнього нині є значна кіль-
кість вад, прогалин і суперечностей у правовому 
регулюванні перевезень пасажирів таксі. Також 
відсутні стійкі позиції щодо вирішення проблем-
них ситуацій при здійсненні суб’єктивних цивіль-
них прав на доктринальному рівні, що й зумовлює 
необхідність теоретичного осмислення сучасного 
стану правового регулювання цього різновиду 
автомобільних перевезень. Транспортні послуги 
повинні надаватися виключно на договірній 
основі та регулюватися особливим субінститутом 
перевезення – договором перевезення паса-
жирів таксі, який найбільше забезпечує свободу 
людини в пересуванні. Ця свобода обмежується 
низкою правил, установлених в актах цивільного 
законодавства, а ще більше – самими перевізни-
ками.

Стан дослідження теми. Серед науков-
ців, які приділяли увагу проблемам право-
вого регулювання та визначення перевезень 
у системі права, – такі відомі українські, а 
також зарубіжні правознавці, як С.С. Алєксєєв, 
С.М. Бервено, Д.В. Боброва, Т.В. Боднар, 
М.І. Брагінський С.М. Братусь, В.А. Васильєва, 
В.В. Вітрянський, М.К. Галянтич, В.П. Грибанов, 
О.В. Дзера, А.С. Довгерт, О.С. Іоффе, О.Ю. Кабал-
кіна, В.М. Коссак, О.О. Красавчиков, Н.С. Куз-
нецова, В.В. Луць, Є.О. Мічуріна, О.А. Пушкіна, 
P.O. Халфіна, Є.О. Харитонов, Я.М. Шевченко, 

Г.Ф. Шершеневич, Е.Д. Шешенін, Р.Б. Шишка, 
В.С. Щербина, Г.В. Самойленко, О.М. Нечипу-
ренко й інші науковці.

Метою статті є науковий аналіз загальних поло-
жень законодавства України з метою визначення 
особливостей правового регулювання відпові-
дальності перевізника у сфері перевезень пові-
тряним транспортом за законодавством України. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Перевезення пасажирів є специфіч-
ною сферою цивільно-правового регулювання. 
Традиційно серед цивілістів науковців, які пере-
ймаються проблемами забезпечення ефектив-
ного механізму цивільно-правового регулювання 
перевезень пасажирів, називають транспортни-
ками. Це зумовлено низкою чинників, які спри-
чинені специфікою саме діяльності транспорту, за 
допомогою якого здійснюється перевезення.

Саме ця специфіка зумовлює існування знач-
ного масиву нормативно-правових актів, що 
покликані забезпечити врегульованість правовід-
носин у сфері перевезень пасажирів. Серед них – 
Цивільний кодекс України (далі – ЦК України), тран-
спортні статути й кодекси, у тому числі Повітряний 
кодекс України (далі – ПК України). Детальний 
аналіз спеціальної наукової літератури, зазначе-
них вище статутів, кодексів, Правил перевезень 
пасажирів дає змогу зробити низку висновків. 
Головний висновок базується на визначеності від-
мінності механізму правового регулювання пере-
везення пасажирів різними видами транспорту.

Нині лише на повітряному транспорті при-
йнято Правила перевезень пасажирів відпо-
відно до Монреальської конвенції 1999 року, 
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яка передбачає відповідальність перевізника за 
невиконання чи неналежне виконання договору 
перевезення пасажира повітряним транспортом. 
Зокрема, нею передбачена обмежена цивіль-
но-правова відповідальність перевізника за 
затримку в доставці пасажира до місця призна-
чення залежно від тривалості затримки й дально-
сті польоту.

Повітряні перевезення здійснюються на під-
ставі договору, загальні положення про який 
містяться в нормах глави 64 ЦК України. Отже, 
за договором перевезення пасажира та багажу, 
одна сторона (перевізник) зобов’язується пере-
везти другу сторону (пасажира) до пункту при-
значення, а в разі здавання багажу також доста-
вити багаж до пункту призначення та видати його 
особі, яка має право на одержання багажу, а 
пасажир зобов’язується сплатити встановлену 
плату за проїзд, а в разі здавання багажу також 
за його провезення (ч. 1 ст. 910 ЦК України) [1].

Договір повітряного перевезення – це угода 
щодо транспортування товарів повітряним тран-
спортом, у тому числі період, коли товари пере-
бувають пiд контролем повітряного перевізника.

Відповідно до договору повітряного переве-
зення, усі учасники мають дотримуватися загаль-
них правил, про які не повинні забувати ні пере-
візник, ні його клієнти. Недотримання цих правил 
може обернутися додатковими проблемами 
й непередбачуваними витратами. Роль цивіль-
но-правового договору значно посилюється 
в самостійній організації господарської діяльно-
сті суб’єктів товарно-грошових відносин. Усе це 
свідчить про соціальну цінність цивільного права, 
що зростає, у правовій державі й визначає його 
місце в системі правових галузей [2, с. 59].

Дійсність договору, як відомо, залежить від 
таких чинників, як здатність сторін на його укла-
дання, відповідність їх волі та волевиявлення, 
дотримання форми договору, спрямованість 
його на настання реальних правових наслідків, 
відповідність договору вимогам законодавства 
та моральним засадам суспільства [3]. Нездійс-
нення платежу за договором є порушенням умов 
виконання договору, а не його недійсність. Пору-
шення умов виконання договору та його недій-
сність породжують різні наслідки. Разом із тим 
сторони, які укладають договір, мають право обу-
мовити настання або зміну прав та обов’язків 
обставиною, щодо якої невідомо, настане воно 
чи ні (відкладальна обставина) [4, c. 42]. Відпо-
відно до ст. 212 ЦК України, при недобросовіс-
ному перешкоджанні сторони, якій не вигідне 

настання відповідної обставини, відкладальна 
обставина вважається такою, що настала.

У більшості випадків договори перевезення 
є договорами приєднання, а тому умови, щодо 
яких має бути досягнута згода, як правило, визна-
чає лише перевізник. При цьому він керується 
вимогами міжнародних організацій у сфері пові-
тряних перевезень, чинним законодавством 
і власними інтересами [5, с. 406].

Предметом транспортних правовідносин 
завжди є дiяльнiсть з надання послуг. Як зазначає 
В.В. Луць, головною особливiстю договорiв про 
надання послуг, на вiдмiну вiд договорiв про вико-
нання робiт, є те, що надання послуг невiддiльне 
вiд дiяльностi особи, яка надає послуги. Корисний 
ефект такої дiяльностi не виступає у виглядi пев-
ного досяжного матеріалізованого результату, як 
це має місце в підрядних договорах, а полягає 
в самому процесі надання послуги [6, с. 53]. 

Визначення поняття «перевізник» є важливим 
науковим і практичним завдання як на міжнарод-
ному рівні, так і у вітчизняному законодавстві. 
Визначення повітряного перевізника закріплено 
в ПК України, Правилах повітряних перевезень 
пасажирів і багажу [7]. Як зазначено в ст. 59 ПК 
України, повітряним перевізником визнається 
будь-яка юридична чи фізична особа, яка виконує 
повітряні перевезення, має права експлуатанта 
авіаційної техніки.

З метою захисту прав пасажирів як сторони 
договору мають бути закріплені імперативи 
разом із механізмом їх реалізації в тому числі на 
рівні ЦК України та спеціальних законів. Свого 
часу В.П. Грибнов висловив позицію, що межі 
є невід’ємною властивістю всякого суб’єктив-
ного права, бо за відсутності таких меж право 
перетворюється на свою протилежність – на сва-
вілля – і тим самим узагалі перестає бути правом 
[8]. При цьому він відзначав, що визначення меж 
здійснення цивільних прав не є обмеженнями 
цих прав (їх позбавленням).

Належне виконання сторонами обов’язків, які 
випливають із договору повітряного перевезення 
або з норм транспортного законодавства, при-
зводить до припинення зобов’язання з переве-
зення вантажу та досягнення учасниками цілей 
договору. На жаль, домовитися цього не завжди 
вдається. У зв’язку з цим важливу роль покликані 
відігравати заходи майнової відповідальності за 
порушення договору перевезення повітряним 
транспортом. Фактичною підставою відповідаль-
ності за порушення зобов’язання є склад цивіль-
ного правопорушення.
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Цивільно-правова відповідальність застосо-
вується за порушення зобов’язань сторонами 
договору повітряного перевезення. Підстави 
й випадки застосування цивільно-правової відпо-
відальності за порушення транспортних зобов’я-
зань регламентується ЦК України, Законом 
України «Про транспорт» та іншими законами, 
транспортними кодексами і статутами, а також 
відомчими актами Міністерства інфраструктури 
України.

Метою цивільно-правової відповідальності 
є відновлення порушених майнових прав креди-
тора, а розмір відповідальності повинен відпові-
дати розміру завданих збитків. Але разом із цим 
цивільно-правова відповідальність за порушення 
зобов’язань на транспорті має свої особливості, 
оскільки її правове регулювання здійснюється 
не тільки цивільним, а також і спеціальним зако-
нодавством, яке враховує специфіку діяльності 
транспортної галузі.

Відповідальність перевізника за договором 
повітряного перевезення може бути обмежена. 
Тобто існують нормативно встановлені обмеження 
такої відповідальності на національному та міжна-
родному рівнях. Також низка національних норм 
права, зокрема п. 2 ч. І ст. 93 ПК України, має 
посилання на норми міжнародних угод, учасником 
яких є Україна, які встановлюють межі відповідаль-
ності при здійсненні повітряних перевезень.

Межі відповідальності перевізника в разі 
здійснення міжнародних перевезень установ-
лені нормами Варшавської Конвенції. Так, пп. 
а, б ч. 2 ст. 22 Варшавської Конвенції встанов-
люють межі відповідальності в таких розмірах:  
1. При перевезенні зареєстрованого багажу 
та вантажу – до 250 фр. за кожний кілограм утра-
ченого, пошкодженого багажу та вантажу. 2. При 
перевезенні ручної поклажі – до 5 тис. фр. у від-
ношенні до ручної поклажі кожного пасажира [9].

Зазначені межі відповідальності перевізника 
поширюються як на затримку вантажу, багажу, 
пасажира, так і на заподіяння шкоди вантажу, 
багажу, пасажиру. Суд, відповідно до свого наці-
онального законодавства, може покласти на від-
повідача (перевізника) усі або частину судових 
витрат, які поніс позивач у зв’язку із судовим спо-
ром на підставі п. 4 ст. 22 Варшавської Конвенції 
зі змінами, унесеними Гаазьким протоколом [10]. 
Зазначені судові витрати компенсуються відпові-
дачем (перевізником) позивачу понад установ-
лені межі відповідальності перевізника, за винят-
ком випадків, визначених у ст. 22 Варшавської 
Конвенції [11].

Окремої уваги потребує питання відповідаль-
ності авіаперевізника в разі затримки або про-
строчення доставки вантажу. Оскільки швидкість 
повітряного транспорту є саме такою перева-
гою, то виникає необхідність визначити відпо-
відальність перевізника в разі затримки або 
прострочення доставки вантажу. Тому норми 
ст. 19 Варшавської Конвенції й передбачають 
таку відповідальність. Але Варшавська Конвен-
ція не містить строків доставки, які є необхідними 
для покладення відповідальності за прострочення 
в доставці вантажу.

Правила ІАТА встановлюють обов’язковість 
перевізника приймати всі необхідні заходи для 
своєчасного транспортування й разом із тим 
містять спеціальне застереження, що розклад 
польотів є орієнтовним і не гарантується, або 
навіть визначають спеціальне правило про звіль-
нення перевізника від відповідальності за про-
строчення [12]. Ураховуючи такий нормативний 
підхід, суди, розглядаючи справи, які стосуються 
прострочення, затримки виконання зобов’я-
зання доставки вантажу, як правило, указують 
на відсутність правових підстав для покладення 
відповідальності на авіаперевізника через від-
сутність визначених строків доставки. Якщо дого-
вором повітряного перевезення вантажу чітко 
визначені строки доставки вантажу авіапере-
візником, тоді судами в обов’язковому порядку 
беруться до уваги зазначені положення договору 
й відповідальність за прострочення зобов’язання 
в доставці вантажу покладається на авіапереві-
зника.

У юридичній практиці існує думка, що за від-
сутністю встановлених строків доставки на пере-
візнику лежить зобов’язання виконати транспор-
тування протягом оптимальних для цього строків. 
Зазначена позиція знаходить своє підтвердження 
не лише в наукових колах, а й у практичній діяль-
ності, яка виражається в низці судових та арбіт-
ражних рішень. Межі відповідальності, що сто-
суються як незбереження, так і прострочення 
доставки вантажу, також установлюються Прави-
лами повітряних перевезень та обслуговування 
пасажирів і багажу [7].

Ю.Н. Малєєв указував на те, що в разі втрати, 
недостачі, псування або пошкодження зареєстро-
ваного багажу чи вантажу відповідальність пере-
візника має залежати від вагової нестачі (ваги 
пошкодженої маси), яка мала місце при переве-
зенні [11]. Якщо шкода сталася через навмисні 
дії або бездіяльність перевізника або його пра-
цівників, агентів і така шкода заподіяна з відпо-
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відним наміром або через необережність, але 
з розумінням про шкідливий результат за умови, 
що працівник перевізника або агент перевізника 
діяв, не виходячи за межі своїх службових повно-
важень, то зазначені два випадки обмеження 
відповідальності перевізника не можуть бути 
застосовані на підставі пп. 20.5.2 Правил пові-
тряних перевезень та обслуговування пасажирів 
і багажу [7].

Також існують випадки, при настанні яких 
перевізник повністю звільняється від відпові-
дальності. Такі випадки звільнення від відпові-
дальності перевізника мали б бути передбачені 
на рівні ЦК України або ПК України. Але лише 
у 20-му розділі Правилах повітряних перевезень 
вантажів містяться випадки звільнення від від-
повідальності авіаперевізника [7]. У випадку 
настання непереборної сили перевізник звіль-
няється від відповідальності за порушення 
строку доставлення пасажира до пункту призна-
чення. Перевізник, відповідно до норм цивіль-
ного законодавства, повинен усунути несправ-
ності транспортного засобу, які не залежали 
від нього та загрожували життю або здоров’ю  
пасажирів [12].

Згідно з положеннями Варшавської Конвен-
ції, перевізник звільняється від відповідально-
сті, якщо доведе, що шкода була завдана або її 
виникненню сприяла недбалість, неправомірна 
дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшко-
дування, або особи, від якої походять її права. 
Перевізник повністю або частково звільняється 
від відповідальності перед особою, яка вимагає 
відшкодування, у розмірі, у якому спричинили 
шкоду або сприяли її виникненню.

Але, якщо вимогу про відшкодування у зв’язку 
зі смертю або тілесними ушкодженнями, яких 
зазнав пасажир, заявлено особою, іншою, ніж 
пасажир, перевізник так само повністю або част-
ково звільняється від відповідальності настільки, 
наскільки він доведе, що недбалість, інша непра-
вомірна дія чи бездіяльність цього пасажира 
спричинили шкоду або якимось чином сприяли її 
виникненню [13, с. 288].

Відзначимо, зокрема, що, якщо на прикладі 
договору перевезення повітряним транспортом 
він не підпадає під дію міжнародних угод, від-
повідальність перевізника за шкоду, заподіяну 
при повітряному перевезенні, визначається за 

загальними правилами позадоговірної відпові-
дальності. Якщо законом або договором переве-
зення передбачена підвищена відповідальність 
перевізника, то застосовуються норми конвенцій.

Висновки з дослідження та перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. Наявний 
масив законодавчих норм, що регулюють вну-
трішні перевезення повітряним транспортом, 
потребують усунення протиріч і заповнення 
прогалин у правовому регулюванні, так як роль 
законодавчого процесу як механізму держав-
ного регулювання постійно зростає. Триває про-
цес побудови системи регулювання повітряного 
транспорту за новими принципами. Динаміка 
розвитку відносин на світовому ринку авіаційних 
перевезень свідчить про необхідність постійно 
вдосконалювати нормативно-правове поле як на 
рівні міждержавних відносин, так і на національ-
ному рівні.

Проведена систематизація джерел регулю-
вання повітряних перевезень, що дає змогу 
простежити тенденції зближення національного 
й міжнародного законодавства у сфері повітря-
них перевезень. Тому надано увагу уніфікації 
норм національного законодавства й міжнарод-
них конвенцій та інших угод, які регулюють пові-
тряні перевезення.

Незважаючи на досить «прогресивні» норми 
українського законодавства, що втілює міжна-
родні стандарти надання послуг з перевезення, 
можливість притягнення українського переві-
зника до відповідальності є вкрай низькою. При-
чин для цього достатньо. Насамперед це необіз-
наність пасажирів про свої права та неможливість 
отримати правдиву й чітку інформацію від переві-
зника, зокрема про дійсні причини затримки чи 
скасування рейсу.

Акцентовано увагу на тому, що в ЦК України 
відсутня пряма норма, яка стосується відпові-
дальності перевізника за договором перевезення 
пасажира. Така норма є бланкетною, що за своєю 
природою відсилає до спеціального законодав-
ства. На сучасному етапі правове регулювання 
відповідальності за шкоду, заподіяну під час пові-
тряного перевезення, потребує вдосконалення, 
більш детальної регламентації. Національне зако-
нодавство має гармонійно поєднуватися з міжна-
родним і відображати сучасні тенденції та спри-
яти прогресивному розвитку цивільної авіації.
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Приленський Ігор Генріхович
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПОВІТРЯНИМ 

ТРАНСПОРТОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
У статті розглядаються особливості правового регулювання відповідальності перевізника у сфері перевезень 

повітряним транспортом за законодавством України, де встановлено, що перевезення пасажирів є специфічною 
сферою цивільно-правового регулювання. Повітряні перевезення здійснюються на підставі договору, загальні 
положення про який містяться в нормах глави 64 ЦК України.

Акцентовано увагу на тому, що, відповідно до договору повітряного перевезення, усі учасники мають дотри-
муватися загальних правил, про які не повинні забувати ні перевізник, ні його клієнти. При цьому визначення 
повітряного перевізника закріплено в ПК України, Правилах повітряних перевезень пасажирів і багажу.

Визначено, що повітряним перевізником визнається будь-яка юридична чи фізична особа, яка виконує пові-
тряні перевезення, має права експлуатанта авіаційної техніки.

Установлено, що належне виконання сторонами обов’язків, які випливають із договору повітряного переве-
зення або з норм транспортного законодавства, призводить до припинення зобов’язання з перевезення вантажу 
та досягнення учасниками цілей договору.

Цивільно-правова відповідальність застосовується за порушення зобов’язань сторонами договору повітряного 
перевезення. Підстави й випадки застосування цивільно-правової відповідальності за порушення транспортних 
зобов’язань регламентується ЦК України, Законом України «Про транспорт» та іншими законами, транспортними 
кодексами і статутами, а також відомчими актами Міністерства інфраструктури України. Щодо меж відповідаль-
ності перевізника, то вони поширюються як на затримку вантажу, багажу, пасажира, так і на заподіяння шкоди 
вантажу, багажу, пасажиру. Також існують випадки, при настанні яких перевізник повністю або частково звільня-
ється від відповідальності. Такі випадки звільнення від відповідальності перевізника мали б бути передбачені на 
рівні ЦК України або ПК України.

Проведена систематизація джерел регулювання повітряних перевезень, що дає змогу простежити тенденції 
зближення національного й міжнародного законодавства у сфері повітряних перевезень. Тому приділено увагу 
уніфікації норм національного законодавства й міжнародних конвенцій та інших угод, які регулюють повітряні 
перевезення.

Наголошується, що, незважаючи на досить «прогресивні» норми українського законодавства, яке втілює між-
народні стандарти надання послуг з перевезення, можливість притягнення українського перевізника до відпові-
дальності є вкрай низькою. Причин для цього достатньо. Насамперед це необізнаність пасажирів про свої права 
та неможливість отримати правдиву й чітку інформацію від перевізника, зокрема про дійсні причини затримки 
чи скасування рейсу.

Зазначено, що на сучасному етапі правове регулювання відповідальності за шкоду, заподіяну під час пові-
тряного перевезення, потребує вдосконалення, більш детальної регламентації. Національне законодавство має 
гармонійно поєднуватися з міжнародним і відображати сучасні тенденції та сприяти прогресивному розвитку 
цивільної авіації.

Ключові слова: цивільне право, цивільні правовідносини, цивільно-правова відповідальність, договір, цивіль-
но-правовий договір, перевезення, повітряний транспорт, перевізник.
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Prylenskyi Ihor
LEGAL REGULATION OF CARRIER'S LIABILITY IN THE FIELD OF AIR TRANSPORTATION UNDER  

THE LEGISLATION OF UKRAINE
The article considers the peculiarities of the legal regulation of the carrier's liability in the field of air transportation 

under the legislation of Ukraine, where it is established that the carriage of passengers is a specific area of civil-legal 
regulation. Air transportation is carried out based on an agreement, the general provisions of which are contained in 
the rules of Chapter 64 of the Civil Code of Ukraine.

The article emphasizes that, according to the contract of air transportation, all participants must comply with the 
general rules, which should not be forgotten by either the carrier or their customers. Thus, the definition of the air 
carrier is fixed in the Tax Code of Ukraine, Rules of air transportations of passengers and luggage.

It is determined that an air carrier is any legal or natural person, which performs air transportation, has the rights 
of an aircraft operator.

It is established, that the proper performance by the parties of the obligations (arising from the contract of car-
riage by air or the norms of transport legislation) leads to the termination of the obligation to transport the goods and 
the achievement by the parties of the objectives of the contract.

Civil liability is applied for breach of obligations by the parties to the contract of carriage by air. The grounds and 
cases of application of civil liability for violation of transport obligations are regulated by the Civil Code of Ukraine, 
the Law of Ukraine “On Transport” and other laws, transport codes, and statutes, as well as departmental acts of the 
Ministry of Infrastructure of Ukraine. As for the limits of the carrier's liability, they apply to the delay of cargo, luggage, 
passenger, and damage to cargo, luggage, passenger. There are also cases in which the carrier is fully or partially 
released from liability. Such cases of exemption from liability of the carrier should be provided at the level of the Civil 
Code of Ukraine or the level of the Air Code of Ukraine.

The systematization of sources of air transportation regulation has been carried out, which allows us to trace 
the tendencies of approximation of national and international legislation in the field of air transportation. Therefore, 
attention is paid to the unification of national legislation and international conventions, and other agreements gov-
erning air transport.

The article emphasizes that despite the rather “progressive” norms of Ukrainian legislation, which embodies 
international standards for the provision of transportation services, the possibility of bringing a Ukrainian carrier to 
justice is extremely low. There are enough reasons for this. First of all, it is the ignorance of passengers about their 
rights and the inability to obtain true and clear information from the carrier, in particular, about the real reasons for 
the delay or cancellation of the flight.

It is noted that, at this stage, the legal regulation of liability for damage caused during air transportation needs to 
be improved, more detailed regulation. National legislation should be harmoniously combined with international and 
reflect current trends and promote the progressive development of civil aviation.

Key words: civil law, civil legal relations, civil liability, contract, civil contract, transportation, air transport, carrier.
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МУЗИЧНИЙ ТВІР ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, 
ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. За роки незалежності 
в Україні кардинально змінилося ставлення до 
нематеріальної, духовної діяльності людини, 
виникло розуміння соціального значення інте-
лектуальної творчості та її результатів. Така увага 
до окремого інституту цивільного права зумов-
лена низкою причин. Порівняно невеликий дос-
від реалізації авторського права в Україні дав 
змогу виявити його основні переваги й недоліки, 
виправлення яких є важливим завданням зако-
нодавця для ефективної роботи всього інституту.

Музика завжди була є і буде займати значне 
місце в житті людей, незалежно від того ким вони 
є: музикантами-виконавцями, слухачами або 
посередниками між тими й іншими. У сучасному 
світі музичні твори є одним із найбільш затре-
буваних видів об’єктів авторських прав і стає 
цінним продуктом діяльності людини не тільки 
з моральної, духовної, а і з економічної точки 
зору. Сьогодні в музичній індустрії існує безліч 
проблем правового характеру, які привертають 
увагу. Зокрема, чинне законодавство України 
неповною мірою відповідає розвитку відносин, 
що виникають сьогодні у сфері створення та вико-
ристання музичних творів. 

Проблеми поняття музичного твору як специ-
фічного об’єкта авторського права, особливостей 
суб’єктного складу авторів музичних творів, пра-
вової охорони й захисту авторських прав у сфері 
особливо в умовах динамічного розвитку законо-
давства та практики його застосування залиша-
ються недостатньо дослідженими. 

Стан дослідження теми. У сфері наукових дослі-
джень є чимало праць, у яких аналізуються схожі 

відносини. Серед авторів таких робіт доцільно 
відзначити праці таких авторів, як Н.П. Бааджи, 
С.В. Бондаренко, О.О. Ізбаш, О.О. Кулініч, 
Т.Л. Лазаренко, Є.А. Надельман, О.Б. Підопри-
гора, О.В. Севастьянова, Г.О. Ульянова, О.І. Хари-
тонова.

Метою статті є дослідження загальних поло-
жень про музичний твір як об’єкт авторського 
права, проблемних аспектів цивільно-правового 
регулювання та внесення пропозицій щодо вдо-
сконалення законодавства України в цій сфері.

Для досягнення зазначеної мети поставлено 
такі завдання: 

- здійснити аналіз норм чинного цивільного 
законодавства України в частині регулювання 
загальних положень про музичний твір як об’єкт 
авторського права;

- визначити поняття й дати характеристику 
основних ознак музичного твору як об’єкт автор-
ського права;

- дослідити проблемні аспекти цивільно-пра-
вового регулювання відносин, що складаються 
з приводу музичного твору як об’єкт авторського 
права.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про 
авторське право та суміжні права», музичні твори 
є об’єктом авторських прав, але сам Закон не 
наводить ні визначення поняття «музичний твір», 
ні переліку охоронюваних музичних творів, обме-
жуючись лише музичними творами з текстом або 
без і музично-драматичними творами [2]. Тому 
ця прогалина частково заповнена в юридичній 
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науці, але, на відміну від поняття «твір», поняття 
«музичний твір» у юридичній літературі зазвичай 
не уточнюється. Варто визначити, що безпосе-
редньо розуміється під «музикою» і «твором». 

Так, в одному з музикознавчих видань сучас-
ності «музика» визначається як «вид мистецтва, 
який відображає дійсність і впливає на людину 
за допомогою осмислених та особливим чином 
організованих по висоті й у часі звукових послі-
довностей, що складаються в основному з тонів – 
звуків певної висоти» [4, с. 430].

Найбільшого поширення набуло таке визна-
чення: твір – «сукупність ідей, думок, образів, які 
отримали в результаті творчої діяльності автора 
своє вираження в доступній для сприйняття люд-
ськими почуттями конкретній формі, що допускає 
можливість відтворення».

Таким чином, музичний твір – це сукупність 
ідей та образів, які отримали в результаті твор-
чого процесу відображення людиною реальної 
дійсності своє вираження у формі організованих 
за висотою й часом звукових послідовностей.

З вищесказаного можна виокремити дві 
ознаки охороноздатності музичного твору:

1) він є результатом творчої діяльності;
2) має бути виражений в об’єктивній формі 

[8, с. 209].
Поняття «творчість» і «творча діяльність» у зако-

нодавстві не розкривається, проте на цю тему 
написано чимало робіт.

Так, Ю.Л. Косякова визначає творчу діяльність 
як розумову або, інакше кажучи, інтелектуальну, 
здатну до генерування ідеальних образів. У теорії 
виділяють такі критерії оцінки творчості, як оригі-
нальність, унікальність і новизна.

Оригінальним музичним твором є такий, який 
є результатом творчої діяльності автора, створе-
ний у результаті самостійної творчої праці, який 
не запозичений, не схожий на інші, володіє кри-
терієм новизни.  

Оригінальний музичний твір складається 
з трьох елементів – мелодії, гармонії й ритму. 
Мелодію визначають як одноголосно вира-
жену музичну думку, основний елемент музики 
[3, с. 118]. Відомі випадки, коли широке роз-
повсюдження й популярність набувають лише 
мелодії (які, безсумнівно, є музичними творами 
в розумінні права), що складаються з декількох 
нот, а іноді й навіть просто звуки або ж інші неве-
ликі музичні твори. Серед таких творів/мело-
дій/звуків можна виділити The Microsoft Sound 
(7 секунд – мелодія заставки операційної системи  
Windows 95); 20th Century Fox Fanfare 

(20 секунд – мелодія заставки для фільмів ком-
панії 20th Century Fox); 95 Квартал (27 секунд – 
звук заставки студії Квартал 95); звук оголошення 
в аеропортах (1–3 секунди). 

Під гармонією варто розуміти об’єднання 
звуків у співзвуччі та зв’язну послідовність таких 
співзвуч. Ритмом називається організована 
послідовність звуків однакової або різної трива-
лості. Н.Л. Зільберштейн аргументував, що мело-
дія може використовуватися незалежно від інших 
елементів музичного твору й лише цей елемент 
може бути визнаним окремим об’єктом автор-
ського права, який підлягає правовій охороні 
[6, с. 12]. Цей підхід видається правильним, так 
як у разі невизнання мелодії як окремого об’єкта, 
що охороняється, відбудеться сильне обмеження 
прав авторів музичних творів, у разі плагіату було 
б украй складно довести факт його здійснення 
в суді.

Друга ознака характеризується таким: творчий 
задум, який не виражений зовні, правовій охо-
роні не підлягає. Ця ознака повинна відповідати 
таким критеріям, як можливість утілення й відтво-
рюваність. Перша означає, щоб музичний твір міг 
бути доступним для сприйняття третіми особами, 
необхідне його виконання. Наступна ознака озна-
чає, що музичний твір має бути зафіксовано на 
матеріальному носії для забезпечення можливо-
сті відтворення музичного твору третіми особами.

Загальновизнаним у сучасній науці автор-
ського права є теза, що авторське право охоро-
няє форму твору й байдуже на його зміст. Цей 
принцип закріплений у ч. 3 ст. 433 Цивільного 
кодексу (далі – ЦК) України, відповідно до якого 
авторські права не поширюється на ідеї, про-
цеси, методи діяльності або математичні концеп-
ції як такі, а лише повинні бути виражені в такій 
формі, яка робить можливим їх правовий захист 
[1]. Зазначена форма може бути: 1) письмовою 
(нотний запис); 2) усною (публічне виконання); 
3) звукозаписом (механічний, магнітний, цифро-
вий). 

Охоронювану форму твору прийнято ділити 
на внутрішню й зовнішню. Внутрішня форма 
складається з образів, які є невід’ємною части-
ною сюжету твору. Зовнішню форму музичного 
твору утворює звуковий ряд, що являє собою 
певну послідовність звуків і співзвуч різної висоти 
і тривалості. Іншими словами, авторське право 
охороняє власне «музичний текст» – зовнішній 
складник музичного твору, який безпосередньо 
сприймається при його прослуховуванні. Що сто-
сується внутрішньої форми музичного твору, то 
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вона за своєю природою не може охоронятися 
правом. Образи в музиці передаються за допо-
могою різних за висотою, частотою, силою і три-
валістю звуків, які не мають чіткого смислового 
навантаження, унаслідок чого вони є недостат-
ньо визначеними й навряд чи здатні до правової  
охорони.

Відповідно до ст. 435 ЦК України, суб’єктом 
авторського права є автор твору (фізична або 
юридична особа, яка має виключне право на 
результат інтелектуальної діяльності) [1]. Ніякої 
обов’язкової реєстрації музичного твору, ство-
реного його правовласником, не потрібно для 
визнання за правовласником виключного права 
на твір. Важливим є той факт, що, за загаль-
ним правилом, первинним правовласником 
музичного твору при створенні є тільки фізична  
особа – автор.

В.А. Дозорцев досить влучно відзначав: «Твор-
чим результатам притаманне первинне закрі-
плення прав за автором» [7, с. 281]. Однак із 
цього правила є й винятки. До таких винятків 
варто віднести службовий музичний твір, створе-
ний автором за завданням роботодавця.

Говорячи про виникнення авторських прав 
щодо музичного твору в автора, варто зазначити, 
що майнові та особисті немайнові права з’явля-
ються в автора в момент створення самого твору. 
При цьому важливим аспектом цього питання 
є той факт, що роботодавець купує авторські 
права на твір не в той момент, коли твір закін-
чено, а в той момент, коли автор зайнятий твор-
чою працею. 

Таким чином, можна уявити таке визначення 
музичного твору із сукупності всіх перерахо-
ваних вище ознак. Музичний твір – це оригі-
нальний результат творчої діяльності автора, що 
складається із зафіксованої серії пов’язаних між 
собою звуків, виражений в об’єктивній формі, 
призначений для сприйняття третіми особами, 
що допускає можливість відтворення без участі 
автора [8, с. 212].

Розкривши поняття музичного твору як об’єкта 
авторського права, давши коротку характе-
ристику змісту авторського права, можна перейти 
до опису деяких проблем різного роду в музичній 
індустрії, пов’язаних із правовим регулюванням.

У ЦК України законодавець стверджує, що 
для виникнення й захисту авторських прав не 
вимагається офіційна реєстрація твору. Тобто, 
якщо розуміти буквально, у разі порушення 
авторських прав громадяни можуть звертатися 
в суд для їх захисту без наявності будь-якого  

свідоцтва про реєстрацію твору. Незважаючи 
на те що ЦК України не вказує на обов’язко-
вість здійснення будь-яких процедур офіційної 
реєстрації авторських прав, на практиці досить 
часто зустрічаються випадки, коли суду необхідно 
надати будь-які докази авторства щодо твору. Без 
таких доказів захист прав автора може бути менш 
ефективним і призвести до плачевних наслідків. 
Із цього випливає, що хоча реєстрація авторських 
прав і не обов’язкова, вона все ж бажана пере-
дусім для забезпечення інтересів самої особи – 
учасника – й уникнення негативних наслідків. Але 
тут варто враховувати те, що не всі автори своїх 
творів мають достатню кількість коштів у своєму 
розпорядженні для реєстрації. І для таких осіб 
право на захист авторських прав може не бути 
забезпечено повною мірою. Рішенням цієї про-
блеми могло б бути створення спеціального дер-
жавного органу реєстрації авторських прав, уста-
новлення єдиного стандарту для цієї процедури, а 
також установлення конкретної суми різних збо-
рів, пов’язаних із цією процедурою.

Одним із проблемних аспектів правового регу-
лювання в музичній індустрії також є взаємини 
між автором-виконавцем і звукозаписуючою 
компанією (лейблом). Лейбли займаються пошу-
ком нових музикантів, укладенням із ними контр-
актів з метою подальшого їх просування, вони 
також пов’язані із записом і поширенням музич-
ної продукції. Також лейбли звукозапису забезпе-
чують дотримання авторських прав артиста. Для 
молодих виконавців укладення контракту з лей-
блом означає початок прямого шляху до популяр-
ності, так як самостійне просування має набагато 
менші масштаби й вимагає набагато більших 
зусиль. Між лейблом та автором музичних творів 
укладається контракт – договір, що містить певні 
права й обов’язки для обох сторін. Найчастіше 
вони містять складні умови і складаються таким 
чином, що пересічна людина без спеціальної 
юридичної освіти може не врахувати всі нюанси. 
Нерідко це призводить до того, що договір уклада-
ється на невигідних для виконавця умовах.

Часто зустрічаються випадки, коли лейбл, 
займаючи значне місце в музичній індустрії, може 
нав’язувати свої правила, а артист змушений 
погоджуватися з ними, так як для нього укладення 
контракту із цим лейблом є єдиною реальною 
можливістю легального просування своєї твор-
чості й отримання прибутку з нього. Наприклад, 
одна з таких невигідних умов – невеликий від-
соток відрахувань безпосередньо автору твору. 
Значна частина прибутку йде на просування 
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й маркетинг з боку лейблу, на його працівників 
різних відділів (відділ продажу, відділ просування 
тощо). У зв’язку з цим автори творів стикаються 
з вибором: або прийняти часто принизливі умови 
лейблів, або намагатися займатися просуванням 
самостійно, будучи при цьому абсолютно незахи-
щеними, тому що найчастіше саме лейбли, на від-
міну від авторів, мають у своєму розпорядженні 
засоби для захисту авторських прав, наприклад, 
спеціальними юридичними відділами. У будь-
якому випадку музиканти можуть зіткнутися із 
серйозними проблемами, якщо їхні права пору-
шені стороннім лейблом або лейблом, із яким 
вони підписали контракт, шанс домогтися захисту 
своїх порушених прав у суді мізерно малий.

До сих пір не існує єдиної думки, як вирішити 
ці проблеми, саме тому незалежні автори-ви-
конавці не завжди охоче співпрацюють із лей-
блами, тим самим завдаючи шкоду своїй потен-
ційній популярності, а також слухачам, яким стає 
набагато складніше шукати новий цікавий кон-
тент. Можна було б припустити варіант удоскона-
лення законодавства щодо звукозаписних компа-
ній і їхньої діяльності, але встановити єдині норми 
для кожної з них не видається можливим через 
різне становище хоча б «мейджор-лейблів» (домі-
нуючі бренди в музичній індустрії) та «інді-лей-
блів» (незалежні дрібні бренди), які принципово 
відрізняються як за своїм становищем, так і за 
внутрішнім регулюванням відносин [5, с. 26].

У цілому проблеми взаємин звукозаписних 
компаній з авторами є окремим блоком про-
блем, пов’язаних з авторським правом, його реа-
лізацією і захистом у музичній індустрії. На цей 
момент вони так і залишаються невирішеними, 
для їх вирішення потрібне проведення більш 
комплексного, глибокого аналізу правового регу-
лювання в музичному бізнесі.

Розвиток Інтернету й технологій відіграв вели-
чезну роль у збільшенні масштабів музичної інду-
стрії. Музику стало легше поширювати, легше 
продавати й купувати. Разом із тим виникло 
безліч нових проблем, які до сих пір не можуть 
бути усунені, навіть незважаючи на чинні норми 
законодавства, так як Інтернет не може повністю 
контролюватися державою, стежити за всіма пра-
вопорушеннями, скоєними «онлайн», практично 
неможливо.  

Наприклад, проблема піратства, можливо, не 
зникне ніколи. Але є більш дрібні проблеми, напри-
клад, проблема, пов’язана зі стримінговими сер-
вісами – сервісами, заснованими на потоковому 
способі передачі даних до кінцевого користувача, 

при якому не потрібно завантаження трансльова-
ного контенту. Тобто для прослуховування музики 
не обов’язково завантажувати її на свій пристрій 
або записувати на матеріальний носій, необхідно 
лише підключення до Інтернету. На цей момент 
такий спосіб поширення музичних творів є зовсім 
новим і не зарахований законодавцем до одного 
зі способів їх використання, але схожий принцип 
поширення даних у радіомовленні.

Легальні стримінгові сервіси мають право від-
творювати, поширювати й публічно виконувати 
звукозаписи або від окремих власників звуко-
запису, або від власників чи розповсюджувачів 
звукозапису (звукозаписуючих лейблів), натомість 
стримінгові сервіси виплачують авторам творів 
так звані «роялті» – періодичні щомісячні виплати. 
Усе це ґрунтується на ліцензованій угоді між вико-
навцями, які пропонують або дозволяють сервісу 
використовувати свою музику, і самими сервісами. 
Існує значна проблема, пов’язана з авторським 
правом, – різноманіття стримінгових сервісів, 
певні складності у визначенні співавторів і пере-
розподілі між ними прибутку призводять до того, 
що виплати не доходять до них і відправляються 
в так звані «чорні ящики» з незакріпленими за 
авторами винагородами. Потім ці виплати можуть 
бути перерозподілені між лейблами та видавцями, 
а автори й виконавці твору не отримують нічого. 
Це є прямим порушенням авторських прав. Недо-
статня обізнаність у цьому питанні, відсутність 
згадки в законодавстві й новизна самих сервісів 
призводять до складнощів у їх захисті. Такий стан 
могло б поліпшити створення єдиної бази для всіх 
стримінгових сервісів і їхніх клієнтів з указівками 
всіх авторів/співавторів твору.

Розглянуті проблеми регулювання відносин, 
пов’язані з авторським правом у музичній інду-
стрії, є лише одними з багатьох, що хвилюють  
сьогодні.  

Висновки з дослідження та перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, під-
водячи підсумок, відзначимо, що в законодав-
стві в цивільно-правовому аспекті регулювання 
відносин у галузі музики є досить велика прога-
лина, наприклад, повна відсутність у законі визна-
чення терміна «музичний твір». У ході аналізу 
юридичної доктрини встановлено визначення 
музичного твору, його основні ознаки як об’єкта  
авторського права. 

Чинні норми цивільного права є занадто 
загальними й не враховують усіх нюансів і склад-
нощів організації музичної індустрії в умовах 
розвитку музичного бізнесу та нових технологій 
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в Україні і світі. Для їх вирішення необхідне залу-
чення не тільки фахівців у галузі права, а й людей, 
обізнаних, і тих, які безпосередньо беруть участь 
в організації музичної індустрії. Необхідні також 
норми, які б покращували становище самих 
авторів, виконавців, обмежували права лейблів 

та інших компаній, які співпрацюють з ними, 
щоб уникнути утисків перших, так як саме вони 
є виробниками музичних творів і постачальни-
ками продукту, який був і завжди буде важли-
вий як для всього суспільства, так і для кожної  
окремої людини.
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Степанець Юрій Леонідович
МУЗИЧНИЙ ТВІР ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті досліджуються загальні положення про музичний твір як одного з видів у системі об’єктів авторського 

права, передбаченого нормами права інтелектуальної власності за ЦК України та Законом України «Про автор-
ське право і суміжні права». Здійснюється аналіз норм чинного цивільного законодавства України щодо визна-
чення ознак музичного твору й формулюється його поняття. Публікація актуалізує питання музичного твору як 
одного з найбільш затребуваних видів об’єктів авторських прав, який, безспірно, став цінним продуктом діяль-
ності людини не тільки з моральної, духовної, а і з економічної точки зору. Виявлено, що невеликий досвід реа-
лізації авторського права в Україні дав змогу визначити його основні переваги й недоліки, виправлення яких є 
важливим завданням законодавця для ефективної роботи всього інституту. З’ясовано, що одним із проблемних 
аспектів правового регулювання в музичній індустрії є взаємини між автором-виконавцем і звукозаписуючою 
компанією (лейблом), оскільки контракти між лейблом та автором музичних творів найчастіше містять складні 
умови і складаються таким чином, що пересічна людина без спеціальної юридичної освіти може не врахувати 
всі нюанси. Це призводить до того, що договір укладається на невигідних для виконавця умовах. Узагальнюються 
наукові дослідження, у яких аналізуються схожі відносини. Розглядаються основні проблеми чинного законодав-
ства щодо результатів інтелектуальної діяльності в галузі музики на сучасному етапі, висвітлюються проблемні 
аспекти правового регулювання особливостей суб’єктного складу авторів музичних творів і взаємин між авто-
ром-виконавцем і звукозаписуючою компанією (лейблом), проблеми правової охорони ф захисту авторських 
прав. Зроблено висновок, що чинні норми цивільного права є занадто загальними й не враховують усіх нюансів 
і складнощів організації музичної індустрії в умовах розвитку музичного бізнесу й нових технологій в Україні 
і світі. На основі системного аналізу положень нормативно-правових актів і їх практичного застосування вне-
сено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в цій сфері. Доводиться необхідність залучення 
для вдосконалення чинної нормативної бази у сфері шоу-бізнесу, зокрема в розрізі питання щодо музичного 
твору, не тільки фахівців у галузі права, а й людей, обізнаних, і тих, які безпосередньо беруть участь в організації  
музичної індустрії.  

Ключові слова: Цивільний кодекс України, музичний твір, авторське право, об’єкт авторського права, ознаки 
музичного твору, автор, шоу-бізнес, право інтелектуальної власності, музика, творча діяльність, суб’єкт автор-
ського права, автор-виконавець, звукозаписуюча компанія, лейбл.

Stepanets Yurii
A MUSICAL WORK AS AN OBJECT OF COPYRIGHT: THE CONCEPT AND PROBLEMATIC ASPECTS  

OF CIVIL REGULATION IN UKRAINE
The article examines the general provisions of a musical work as one of the types in the system of copyright, pro-

vided by the rules of intellectual property law under the Civil Code of Ukraine and the Law of Ukraine “On Copyright 
and Related Rights”. The analysis of norms of the current civil legislation of Ukraine concerning definition of signs of 
a musical work is carried out and its concept is formulated.  The publication actualizes the issue of a musical work 
as one of the most popular types of copyright objects, which has undoubtedly become a valuable product of human 
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activity not only from a morally spiritual but also from an economic point of view.  It was found that little experience 
in the implementation of copyright in Ukraine has revealed its main advantages and disadvantages, the correction of 
which is an important task of the legislator for the effective operation of the entire institute. It was found that one of 
the problematic aspects of legal regulation in the music industry is the relationship between the performer and the 
record company (label), as contracts between the label and the author of musical works often contain complex con-
ditions and the average person without special legal education can not take into account all the nuances. This leads 
to the fact that the contract is concluded on unfavorable terms for the contractor. The article summarizes scientific 
research, which analyzes similar relationships. The main problems of the current legislation on the results of intel-
lectual activity in the field of music at the present stage are considered, the problematic aspects of legal regulation 
of the subject composition of authors of musical works and the relationship between the author-performer and the 
record company and the problems of legal protection and copyright protection. It is concluded that the existing rules 
of civil law are too general and do not take into account all the nuances and complexities of the music industry in the 
development of the music business and new technologies in Ukraine and the world. Based on a systematic analysis 
of the provisions of regulations and their practical application, proposals have been made to improve the legislation 
of Ukraine in this area. There is a need to involve not only legal professionals, but also people who are knowledgeable 
and those who are directly involved in the organization of the music industry in order to improve the existing regulatory 
framework in the field of show business, in particular in terms of music. 

Key words: Civil Code of Ukraine, musical work, copyright, copyright object, signs of a musical work, 
author, show business, intellectual property law, music, creative activity, copyright subject, author, performer,  
record company, label.
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ 
ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В АВТОРСЬКИХ ПРАВАХ  
У СКЛАДІ ВІДУМЕРЛОЇ СПАДЩИНИ

Постановка проблеми. Реалії сьогодення 
дають змогу стверджувати, що кожна людина має 
принаймні одиничний досвід самостійного ство-
рення об’єкта авторського права. Суб’єктивне 
авторське право виникає незалежно від якості 
твору, факту його оприлюднення, рівня нави-
чок чи професіоналізму автора: будь-який твір 
потенційно може становити цінність не тільки для 
самого творця, а й для суспільства в цілому, тому 
створення сприятливих умов для плідного здійс-
нення інтелектуальної діяльності, якісне правове 
врегулювання правовідносин у сфері авторського 
права, докладне визначення їх складу та дина-
міки є пріоритетними завданнями держави.

Запровадження чинного Цивільного кодексу 
України (далі – ЦК) розблокувало можливість 
включення суб’єктивного авторського права до 
складу відумерлої спадщини, тобто, іншими сло-
вами, допускається правонаступництво, зокрема 
посмертне. Так, наприклад, коли автор не має 
спадкоємців ані за заповітом, ані за законом; 
або коли потенційні спадкоємці не прийняли 
спадщини чи відмовилися від її прийняття; або 
ж коли вони усунені від права на спадкування, 
майно визнається відумерлою спадщиною і пере-
ходить до територіальної громади в порядку син-
гулярного правонаступництва (ст. 1277 ЦК), хоча 
раніше, згідно зі ст. 555 ЦК УРСР 1963 року, 
відумерлу спадщину набувала держава. Здійс-
нивши таку заміну, законодавець, утім, не надав 
докладного врегулювання особливостей набуття 
та здійснення територіальною громадою прав 
та обов’язків, що входять до складу такої спад-
щини, як і не врахував відсутності реального дос-

віду й можливостей територіальної громади щодо 
управління її специфічними складовими. 

Ця проблема перебуває в прямому взаємо-
зв’язку з питанням достатності чи недостатності 
правосуб’єктності територіальної громади, щоб 
самостійно здійснювати авторські права, набуті 
в складі відумерлої спадщини, оскільки ефектив-
ність здійснення та захисту авторського права 
іншими (крім автора) учасниками цивільних пра-
вовідносин значною мірою залежить від компе-
тенції, обсягу та специфіки їхньої правосуб’єктно-
сті.

Через відсутність досвіду, дієвих важелів 
і механізмів територіальні громади вкрай неохоче 
набувають нового досвіду управління та розпоря-
дження авторськими правами, надаючи пере-
вагу предметам матеріального світу, що мають 
очевидну економічну вигоду. Таким чином, вини-
кають сумніви щодо доречності надання схваль-
ної відповіді на поставлене питання.

Стан дослідження теми. Зазначена проблема-
тика часто лишається поза увагою українських 
науковців. Протягом останніх років вітчизняними 
вченими виконано немало ґрунтовних дослі-
джень майнових прав інтелектуальної власності 
в цілому й авторського права зокрема, однак 
якщо в цих роботах і приділяється увага посмерт-
ному правонаступництву, то тільки в аспекті спад-
кування [1; 15]. Натомість внесок у дослідження 
цієї проблематики зробили праці Є. Рябоконя [7; 
8], Є. Фесенко [10], Г. Чурпіти [11] та інших нау-
ковців, які при вивченні інституту відумерлості 
спадщини розглянули окремі аспекти існування 
авторських прав у її складі. При цьому доцільність 
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заміни держави територіальною громадою поста-
вили під сумнів лише окремі вітчизняні науковці.

Метою статті є дослідження системних про-
блем інституту відумерлої спадщини в Україні, що 
пов’язані з визначенням територіальної громади 
як суб’єкта цих правовідносин, а також вивчення 
специфіки набуття і здійснення авторських прав 
у складі відумерлої спадщини.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Особлива природа авторського права 
виражається передусім у тому, що для його виник-
нення не має жодного значення ані факт його 
реєстрації (ст. 11 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права») (далі – Закон), ані факт 
оприлюднення твору. У відносинах посмертного 
правонаступництва такі особливості, між іншим, 
є факторами, що здатні значно ускладнити їх уже 
на самому етапі виникнення.

У результаті кодифікації сучасного цивільного 
законодавства України інститут відумерлої спад-
щини зазнав кардинальних змін: змінено як зміст 
такого правонаступництва, так і його суб’єктний 
і навіть об’єктний склади. Ці зміни частково вирі-
шили наявні на час прийняття ЦК проблеми, 
однак також додали нових, не менш суттєвих. 

Передусім запровадження чинного ЦК роз-
блокувало можливість включення суб’єктивного 
авторського права до складу відумерлої спад-
щини. Так, на відміну від радянської чи дорево-
люційної доби, чинне цивільне законодавство 
тепер жодним чином не обмежує територіальну 
громаду в можливості набути в складі відумер-
лої спадщини серед іншого й авторські права 
померлого, що стало безпрецедентним кроком 
для українського права. Для порівняння: згідно 
із законом Російської імперії «Про авторське 
право» від 20 березня 1911 року, авторські права 
щодо творів, чий автор помер без спадкоємців, 
виокремлювалися з-поміж виморочної (відумер-
лої) спадщини, тобто не успадковувалися держа-
вою, а переходили в суспільне надбання. Після 
приходу в Україну радянської влади така пряма 
вказівка на певний час зникла із законодавства: 
ані Цивільний кодекс УСРР 1922 року, ані Закон 
УРСР «Про авторське право» 1929 року прямо не 
вказували на перехід у суспільне надбання твору, 
чий автор не має спадкоємців, хоча на практиці 
відсутність останніх означала відсутність суб’єктів 
авторського права, а відтак, його фактичний пере-
хід у «надбання держави». Авторське право при-
пинялося навіть тоді, коли до спливу відповідного 
строку помер спадкоємець автора (ст. 11 Основ 

авторського права від 1928 року). Також Основи 
авторського права 1925 і 1928 років надавали 
державі широкі повноваження з націоналізації 
авторського права живих і померлих авторів на 
власний розсуд. У такому разі здійснення й розпо-
рядження ними здійснювалося Наркомом освіти. 
Відновлення прямої вказівки про виключення 
авторських прав зі складу відумерлої спадщини 
та перехід твору, чий автор не лишив спадкоєм-
ців, у суспільне надбання відбулися з прийняттям 
ЦК УРСР у 1963 році: припинення авторських 
прав у такому разі регламентувалося ст. 555 ЦК 
УРСР.

Поза сумнівом, такий підхід мав мало спіль-
ного із сутністю авторських прав і нормальним 
розвитком правовідносин у цій сфері, водночас 
цілком відповідав духові радянського періоду 
з притаманним йому усебічним контролем за 
інтелектуальною діяльністю громадян. Тож при 
розробці чинного ЦК України від цього положення 
відмовилися, тепер авторське право може пере-
ходити до територіальної громади на загальних 
підставах.

Говорячи про авторські права, не можна не 
зазначити, що традиційні об’єкти цивільних прав, 
що мають чітко виражену матеріальну («тілесну») 
форму, як-от нерухомість та інше цінне майно, 
є зазвичай більш «помітними» для правонаступ-
ників. Це пов’язано з ускладненими процеду-
рами набуття такого майна, напрацьованою 
законодавчою та правозастосовною базою, та, 
безумовно, не варто також недооцінювати фак-
тор економічної вигоди при набутті таких об’єк-
тів. Що ж стосується суб’єктивного авторського 
права, то тут склалася діаметрально протилежна 
ситуація. Ураховуючи те що воно виникає неза-
лежно від дотримання будь-яких формальностей, 
спадкоємці померлого можуть навіть не бути обі-
знаними про наявність у нього авторських прав. 
Якщо відносно близькі до спадкодавця особи 
часто не володіють такою інформацією, то орган 
місцевого самоврядування, який звертається до 
суду із заявою про визнання відумерлою спад-
щини, тим паче не може знати про наявність 
у померлого авторських прав.

Крім того, ці правовідносини значно усклад-
нені тим, що територіальна громада набуває 
відумерлу спадщину не автоматично, а за зая-
вою в порядку окремого провадження. Згідно зі 
ст. 1277 ЦК, набуття відумерлої спадщини – не 
обов’язок територіальної громади, а її право, 
яке вона використовує досить довільно, будучи 
зацікавленою переважно в набутті предметів 
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матеріального світу. Якщо ж спадщина з певних 
причин не являє собою економічний інтерес для 
територіальної громади, правонаступництво про-
сто не відбувається, а юридична й фактична доля 
спадкової маси ризикує роками бути невизначе-
ною. І при цьому, незважаючи на смерть автора, 
об’єкти авторських прав не втрачають своєї 
потенційної цінності насамперед для суспільства, 
тож в окремих громадян цілком може виникати 
потреба в такому використанні результату діяль-
ності померлого автора, для якого необхідне 
отримання відповідного дозволу нового суб’єкта 
авторського права. Якщо ніхто не набув віду-
мерлу спадщину, до складу якого належать автор-
ські права, то отримати такий дозвіл також буде 
неможливим.

Відповідно до ст. 335 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України (далі – ЦПК), заява органу 
місцевого самоврядування має містити серед 
іншого вказівку на майно, що становить спад-
щину, і докази, які свідчать про належність цього 
майна спадкодавцю. Свідомо чи ні, але зазвичай 
органи місцевого самоврядування не зазнача-
ють про наявність у померлого прав інтелекту-
альної власності [5; 6], звертаючись натомість 
до суду з метою набуття нерухомості, окремого 
рухомого майна, речей-результатів інтелектуаль-
ної творчості (хоча, за ч. 1 ст. 419 ЦК, право інте-
лектуальної власності та право власності на річ 
не залежать одне від одного; а об’єктом наступ-
ництва є не самі матеріальні об’єкти, а права 
й обов’язки померлого). Безумовно, таке майно 
має очевидну матеріальну цінність порівняно з, 
наприклад, суб’єктивним авторським правом.

Утім реєстрація авторського права також не 
завжди дає змогу уникнути низки проблем у пра-
вонаступництві. Нині в Україні наявні два окремі 
реєстри – Державний реєстр свідоцтв про реє-
страцію авторських прав на твір і Державний 
реєстр договорів, які стосуються права автора на 
твір. Однак, як слушно зазначає І. Якубівський, 
окрім договору, існують також інші похідні під-
стави набуття майнових авторських прав (напри-
клад, спадкування), але з незрозумілих причин 
нині функціонує реєстрація лише однієї з похід-
них підстав набуття майнових авторських прав  
[15, c. 153]. На практиці існування двох окремих 
реєстрів призводить до ускладнення самого про-
цесу доказування належності авторських прав 
тому чи іншому суб’єкту, що за наявності спору 
покладає великий тягар на сторону, чиї права 
й без того порушені. Не виключаємо й можливість 
так званої «подвійної» реєстрації одних і тих самих 

прав у двох реєстрах, коли реально авторське 
право вже було відчужене. Перелік подібних про-
блем, спричинених відсутністю одного уніфікова-
ного реєстру, є надзвичайно довгим і заслуговує 
на окреме вивчення.

Обізнаність учасників цивільних правовідно-
син про обсяг спадкової маси також часом далека 
від бажаного: уявлення про об’єктний склад спад-
щини досить часто обмежуються найбільш еконо-
мічно вагомими об’єктами матеріального світу. 
Сам правовласник, складаючи заповіт щодо кон-
кретного майна, також далеко не завжди може 
усвідомлювати потребу визначити в ньому долю 
авторських прав. За відсутності спадкоємців за 
законом такі права можуть бути визнані відумер-
лою спадщиною.

Тим не менше законодавець досить одно-
значно вирішує проблему подібної «вибірковості»: 
згідно зі ст. 338 ЦПК, суд, установивши, що спад-
коємці за заповітом і за законом відсутні, або 
спадкоємці усунені від права на спадкування, 
або спадкоємці не прийняли спадщину чи від-
мовилися від її прийняття, ухвалює рішення про 
визнання спадщини відумерлою та про передачу 
її територіальній громаді відповідно до закону.

Справді, відповідно до положень ст. 
ст. 1218 і 1277 ЦК, спадковий актив за рішенням 
суду повною мірою переходить до територіальної 
громади незалежно від обізнаності щодо наявно-
сті в померлого авторського права. Інше питання, 
щоправда, полягає в тому, що безсуб’єктність 
у такому разі усувається, але проблема ефектив-
ного здійснення таких прав, що, як зазначалося, 
є однією із цілей інституту відумерлості, залиша-
ється невирішеною.

Що стосується суб’єктного складу право-
наступництва щодо відумерлої спадщини, то 
усталений підхід до визначення держави таким 
правонаступником потрапив під жорна спроб від-
мовитися від радянського «державоцентризму», 
який у цивільних правовідносинах виражався 
насамперед у закріпленні за державою основних 
знарядь і засобів виробництва. Утім огляд інсти-
туту відумерлої спадщини в історичній ретроспек-
тиві свідчить про те, що таке положення не прояв 
радянського етатизму, а лише продовження три-
валої практики переходу відумерлої спадщини 
до держави, витоки якої сягають ще давньорусь-
ких часів, коли відумерла спадщина переходила 
у власність князя [9, с. 164]. Таке правонаступ-
ництво дістало свого розвитку й за литовсько-поль-
ської доби, коли відумерщина переходила у влас-
ність сюзерена, і в часи існування Гетьманщини, 
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коли така спадщина спрямовувалася на користь 
скарбниці [2, с. 533]. Після встановлення пану-
вання Російської імперії виморочне майно набу-
вала, крім деяких винятків, саме держава. Це 
правило успадкувало й радянське законодавство 
(ст. 433 ЦК УРСР 1922 року).

Такий підхід і нині зберігся в багатьох країнах 
світу, зокрема у Франції (ст. 768 ФЦК), Німеччині 
(пар. 1936 НЦУ), Росії (ст. 1151 ЦК РФ), Білорусі 
(п. 5 ст. 1054 ЦК), Італії (ст. 586 ЦК), Чехії (§ 1634 ЦК), 
Литві (ст. 5.62 ЦК), Латвії (ст. 416 ЦК), Австрії 
(§ 760 ЦК), Швейцарії (ст. 466 ЦК), Казахстані 
(п. 5 ст. 1057 ЦК), Таджикистані (п. 5 ст. 1152 ЦК), 
а також США, Великій Британії тощо саме дер-
жава набуває відумерлу спадщину.

Замінивши державу територіальною грома-
дою, законодавець так і не надав їй практичних 
механізмів для здійснення ефективного управ-
ління набутим майном, попри те що саме захист 
та ефективне управління, а не проста ліквідація 
безсу’єктності є основними завданнями інституту 
відмерлої спадщини. Тому, на наш погляд, така 
заміна базована більше на ідеологічних моти-
вах і не засновувалася на реальних практичних 
потребах і цілях інституту відумерлої спадщини.

Варто, тим не менше, зазначити, що фор-
мально територіальна громада досі не зазна-
чена як потенційний суб’єкт авторського 
права ані в ст. 435 ЦК, ані в ст. 7 Закону. Так, 
ст. 435 ЦК вказує, що суб’єктами авторського 
права є автори, інші фізичні та юридичні особи, 
які набули прав на твори відповідно до договору 
або закону. Стаття 7 Закону також зазначає, що 
до таких суб’єктів, крім авторів, належать їхні 
спадкоємці й особи, яким автори чи їхні спад-
коємці передали свої авторські майнові права. 
Так само ч. 2 ст. 29 цього нормативно-право-
вого акта поширює право захищати авторство на 
твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи 
іншій зміні твору, а також іншим посяганням на 
твір, небезпечним для честі й репутації автора, 
тільки на спадкоємців.

Подібне формулювання повторюється й у від-
носно нових нормативно-правових актах. Так, 
Закон України «Про ефективне управління май-
новими правами правовласників у сфері автор-
ського права і (або) суміжних прав» (2018) уре-
гульовує колективне управління майновими 
правами суб’єктів авторського права й (або) 
суміжних прав, яке може здійснювати організа-
ція колективного управління (ст. 1 цього Закону). 
Відповідно до цього положення, така організа-
ція може бути заснована виключно правовлас-

никами – суб’єктами авторського права або 
суміжного права, іншою особою, яка на підставі 
договору із суб’єктом авторського права й (або) 
суміжних прав чи згідно із законом має право на 
отримання частки доходу від прав.

На наш погляд, у такому разі варто застосувати 
розширювальне тлумачення цих норм: передача 
означає в тому числі перехід у силу закону, і пра-
вонаступником може бути не тільки особа, а учас-
ник цивільних правовідносин у цілому. 

Видається, що цілком реальна можливість 
територіальної громади набувати авторські права 
внаслідок особливого посмертного правонаступ-
ництва досі лишається неочевидною не тільки для 
законодавця, а й навіть для самої територіальної 
громади. Її участь у відносинах відумерлості – 
явище саме по собі нове для вітчизняної правової 
системи, як і практика включення до такої спад-
щини авторських прав. За таких обставин очіку-
вання докладного предметного врегулювання цих 
відносин у законодавстві є досить виправданими, 
адже воно здатне виконати головне завдання 
в цій сфері – забезпечити непорушність і захище-
ність прав автора навіть після його смерті.

Низька увага до проблеми безсуб’єктності 
авторських прав викликана передусім недостат-
нім рівнем правосвідомості українських гро-
мадян у сфері права інтелектуальної власності, 
поширеністю піратства, плагіату, підроблення 
тощо. Захищеність прав інтелектуальної власно-
сті є питанням загальнодержавного масштабу, 
позаяк від цього залежить економічний потенціал 
держави, рівень залучення інвестицій, технічний 
прогрес. Тому охорона авторських прав, які втра-
тили свого носія, вимагає розробки єдиної дер-
жавної політики, чітких і компетентних підходів 
до її реалізації. Навряд чи можна говорити про 
наявність для цього відповідної правосуб’єктно-
сті й досвіду в територіальних громад і їх органів, 
у цьому аспекті держава має незрівнянно більше 
повноважень і важелів впливу не тільки щодо 
сфери інтелектуальної власності, а й щодо решти 
об’єктів, що можуть бути складником спадщини: 
виокремлення якогось одного виду об’єктів з-по-
між іншого спадкового майна та їх окремий пере-
хід до держави як правонаступника у відумерлій 
спадщині суперечило б фундаментальним поло-
женням спадкового права та не є доцільним ані 
в теоретичній, ані в практичній площині.

Державна політика порівняно з політичною 
діяльністю інших інститутів політичної участі 
виражає загальні інтереси населення, а також 
є концентрованим їх відображенням. Для вико-
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нання цього призначення держава утворює від-
повідну систему органів влади, які здійснюють 
вироблення й реалізацію державної політики. 
Тому питання управління авторськими правами 
в складі відумерлої спадщини має здійснюватися 
не територіальною громадою, а компетентними 
органів держави, що здійснюють державну полі-
тику у відповідній сфері. Це дасть змогу не просто 
уникнути безсуб’єктності, а забезпечити ефектив-
ний захист майнових і немайнових прав автора, 
а також потенційну цінність твору для суспільства. 
При переході ж авторських прав до територіаль-
ної громади практично неможливо говорити про 
один централізований підхід до врегулювання цієї 
сфери.

Тому ми переконані, що держава, маючи 
незрівнянно більший обсяг правосуб’єктності, 
а також ширший спектр механізмів і «важелів» 
впливу, зокрема можливостей щодо створення 
спеціалізованих органів та установ, є більш ефек-
тивним правонаступником у відумерлій спадщині.

Ми, утім, уважаємо також неправильним над-
мірно переоцінювати її можливості щодо здійс-
нення всіх специфічних прав, що теоретично 
можуть опинитися в складі відумерлої спадщини. 
Як і територіальна громада, держава зазвичай 
не має відповідного досвіду чи компетентного 
розуміння ефективності здійснення таких прав, 
адже управління всім обсягом відумерлої спад-
щини зазвичай здійснюється єдиним органом 
без подальшої диференціації повноважень і без 
урахування особливостей тих чи інших об’єктів 
у складі відумерлої спадщини.

Тому перевага держави як правонаступника 
у відумерлій спадщині полягає в потенційно необ-
межених можливостях з управління таким май-
ном, у здатності здійснення його розумного розпо-
ділу між окремими установами й організаціями, 
адже уніфікувати підхід до всіх об’єктів означає 
не врахувати всієї різноманітності не тільки прав 
інтелектуальної власності, а й інших потенційних 
складників спадщини. Тому необхідно надати дер-
жаві можливість спеціально наділяти компетентні 
державні органи відповідними повноваженнями 
щодо його здійснення та захисту.

Так, наприклад, окремі держави прямо визна-
чили, що авторських прав у складі відумерлої 
спадщини відразу набуває компетентний орган: 
у ст. 49 Закону Литви «Про авторське право» 
встановлено, що за відсутності спадкоємців за 
законом чи заповітом захист особистих немай-
нових прав автора здійснюється уповноваженим 
органом державної влади (Міністерство культури 

Литви). Стаття 150 Закону Італії «Про авторське 
право» вказує, що в разі, коли автор не має 
спадкоємців, його майнові права покладаються 
на Національний орган з питань страхування 
та допомоги художникам і скульпторам. Вдалим 
також є підхід Чехії: подальша доля авторських 
прав, успадкованих державою за заповітом або 
набутих нею в складі відумерлої спадщини, спе-
ціально визначена в ч. 2 ст. 26 Закону Чеської 
Республіки «Про авторське право». В обох зазна-
чених випадках авторські майнові права від 
свого імені здійснює Державний фонд культури 
Чеської Республіки. Виняток становлять авторські 
права щодо аудіовізуальних робіт: у цьому разі 
право здійснення прав належить Державному 
фонду Чеської Республіки з підтримки та розвитку 
чеського кінематографу. Прибуток набувається 
цими фондами й, відповідно, спрямовується на 
потреби культури.

В Україні в разі введення подібної практики 
можливе надання відповідних повноважень юри-
дичній особі, що здійснює діяльність не тільки 
у сфері культури, а й галузі економічного розвитку 
держави. Так, із 28 жовтня 2020 року Українське 
агентство з авторських та суміжних прав (далі – 
УААСП), засноване в 1926 році з метою забез-
печення колективного управління авторськими 
та суміжними правами правовласників, перебу-
ває в стані припинення. Згаданим нами вище 
Законом України «Про ефективне управління 
майновими правами правовласників у сфері 
авторського права і (або) суміжних прав» запу-
щено реформу у сфері колективного управління, 
передбачивши роздержавлення УААСП і ство-
рення громадської організації, яка стане його 
правонаступником. Нині відсутні офіційні відомо-
сті про правонаступництво, хоча Мінекономроз-
витку вже розмістило оголошення на своєму 
офіційному веб-сайті з пропозицією щодо заміни 
УААСП громадською організацією «Співдружність 
авторів України» як сторони договору управління 
майновими авторськими правами [4].

Думка про необхідність передачі авторських 
прав у складі відумерлої спадщини спеціалізова-
ним установам уже висловлювалася, зокрема, 
ученим Є. Рябоконем, який, уважаючи за необ-
хідне повернути державі статус спадкового пра-
вонаступника у відумерлій спадщині, зауважує, 
що держава в силу своєї природи також не здатна 
належним чином управляти всіма правами 
й обов’язками померлого, зокрема авторськими 
правами. Відтак, на думку науковця, варто було 
б передати повноваження спеціально створеним 
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організаціям, зокрема тим, які уповноважені 
здійснювати колективне управління авторськими 
правами [8, с. 247]. Обґрунтовуючи свою пози-
цію, автор посилається також і на досвід дорево-
люційного законодавства [7, c. 307].

Справді, попри те що дореволюційне зако-
нодавство однозначно не розглядало авторське 
право як складник відумерлої спадщини, дифе-
ренціація інших об’єктів останньої має свої пре-
цеденти. Законодавству Російської імперії (ст. ст.. 
1162, 1163, 1263 т. X, ч. 1 Зводу законів) було 
відомо два принципи визначення набувача такої 
спадщини: за загальним правилом, відумерла 
спадщина набувалася державою, однак були 
й виняткові випадки, визначені, зокрема, ст. 
ст. 1168, 1169, 1172, 1172.1 і 1172.2 Зводу зако-
нів, коли спадщина переходила у власність окре-
мих установ. У таких виняткових випадках учений 
Г. Шершеневич убачав конкуренцію майнових 
прав держави та цих установ [14, c. 770].

Наприклад, рухоме майно, яке лишалося після 
смерті духовних діячів, переходило на користь 
духовного відомства. Якщо таке майно належало 
померлим членам університетів, чиновникам 
освітнього управління Міністерства народної 
освіти, а також членам Імператорської академії 
мистецтв, то така спадщина переходила у влас-
ність тих закладів, де працював спадкодавець. 
При цьому до установ переходила спадкова маса 
в цілому, а не тільки авторські права на резуль-
тати їхньої творчості.

Історія набуття навчальними закладами майна 
викладачів як на підставі заповіту, так і в порядку 
визнання спадщини відумерлою, є багатою. 
Наприклад, А. Осинський – учений-богослов 
ХІХ століття, який володів великою бібліотекою 
та власним доробком наукових праць і перекла-
дів. Учений помер, не залишивши ані заповіту, 
ані спадкоємців, і праці були передані Київському 
університетові, який був правонаступником 
Кременецького ліцею, де працював науковець  
[3, c. 73]. 

Таким чином, ми переконані, що набуття дер-
жавою авторських прав як складника відумерлої 

спадщини має здійснюватися через їх перехід 
у власність органу, що реалізує державну політику 
у сфері авторського права, а цей орган, у свою 
чергу, повинен мати можливість розподілити 
окремі об’єкти між установами й організаціями 
у випадках, коли це є доцільним. При цьому ми 
допускаємо, що такий розподіл необов’язково 
має стосуватися юридичних осіб публічного 
права: окремі юридичні особи приватного права, 
прямо пов’язані з діяльністю померлого, будуть 
набагато ефективніше здійснювати ці права на 
користь суспільству.

Висновки з дослідження та перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. Очевидна 
перевага держави як правонаступника у віду-
мерлій спадщині полягає в потенційно необме-
жених можливостях з управління таким майном, 
у здатності здійснення його розумного розподілу 
між окремими установами й організаціями. 
При цьому ми переконані, що держава буде 
більш ефективним правонаступником не тільки 
в правах інтелектуальної власності, а й у віду-
мерлій спадщині в цілому. Тому необхідно дати 
державі можливість спеціально наділяти компе-
тентні державні органи відповідними повнова-
женнями щодо здійснення та захисту окремих 
прав.

Що стосується авторських прав, то особливості 
правонаступництва в авторському праві в складі 
відумерлої спадщини в межах Закону України 
«Про авторське право і суміжні права», як це 
практикується в зарубіжному законодавстві, 
однак таке визначення матиме сенс, якщо норма 
міститиме серед іншого відповідну вказівку на 
уповноважений орган.

Вітчизняному законодавцю ще належить 
подолати значний шлях до врегулювання дослі-
дженої нами проблематики. Перегляд наяв-
ного досвіду, продукування актуальних підходів 
і розумне запозичення інститутів іноземного 
права дасть змогу адаптувати законодав-
ство до викликів сьогодення та нарешті подо-
лати нігілізм, що панує у сфері інтелектуальної  
власності.
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Чупрій Діана Юріївна
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА В АВТОРСЬКИХ ПРАВАХ У СКЛАДІ 

ВІДУМЕРЛОЇ СПАДЩИНИ
Стаття присвячена теоретичним і практичним проблемам інституту відумерлої спадщини за українським зако-

нодавством, яку вже майже двадцять років може набувати територіальна громада. Центральне місце в дослі-
дженні займають особливості набуття й подальшого здійснення нею авторських прав у складі такої спадщини, 
позаяк ці об’єкти вирізняються насамперед своєю потенційною значущістю не тільки для окремих суб’єктів, а й 
для суспільства в цілому, незважаючи на смерть автора. Попри це, практика набуття територіальною громадою 
досі лишається бідною у зв’язку із, зокрема, досить поверховим нормативним урегулюванням цього питання, 
низькою культурою використання результатів чужої інтелектуальної творчості, необізнаністю щодо складу віду-
мерлої спадщини, а також браком досвіду та механізмів щодо управління такими специфічними правами. Зазна-
чене призводить до безсуб’єктності й унеможливлює законне використання громадянами результатів творчості 
автора, який помер без спадкоємців.

У статті зазначається, що ефективність такого управління перебуває в прямій залежності від обсягу та специ-
фіки правосуб’єктності, компетенції та наявності відповідного досвіду в правонаступника. У межах дослідження 
проведено огляд історії інституту відумерлої спадщини в Україні та проаналізовано законодавство деяких зару-
біжних країн, на підставі чого автор дійшов висновку про доцільність повернення до практики набуття відумерлої 
спадщини державою. У роботі обґрунтовується, що саме держава буде більш ефективним правонаступником 
не тільки в правах інтелектуальної власності, а й у відумерлій спадщині в цілому. Перевага держави як право-
наступника у відумерлій спадщині полягає в потенційно необмежених можливостях з управління таким майном, 
можливості централізованої реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, а також у здатності 
здійснення його розподілу між окремими установами й організаціями, тому необхідно дати державі можливість 
спеціально наділяти компетентні державні органи відповідними повноваженнями щодо здійснення та захисту 
таких прав.

Автор пропонує окремо врегулювати особливості такого правонаступництва в межах Закону України  
«Про авторське право і суміжні права», як це практикується в зарубіжному законодавстві, і визначити орган, який 
буде наділений повноваженнями з управління таким специфічним складником відумерлої спадщини.

Ключові слова: відумерла спадщина, авторські права, сингулярне правонаступництво, територіальна громада.

Chuprii Diana
THE PROBLEM OF LOCAL COMMUNITY`S ESCHEATAGE OF THE COPYRIGHT UNDER UKRAINIAN LAW
These sciencific papers are devoted to succession in copyrights as a part of escheat law. Central to this study are 

the features of the acquisition and subsequent exercise of copyright by the local community, as these objects differ 
from other possible components of the extinct heritage primarily by their potential significance not only for individuals 
but also for society despite death of the author. The author highlights a number of the actual problems in Ukrainian 
law concerning the acquisition of the escheated copyrights by the local community and analyzes the foreign experi-
ence for seeking a better resolution of these issues.

The practice of acquisition by the local community still remains poor due to, in particular, rather superficial  
regulation of this issue, low culture of using the results of other people's intellectual creativity, low awareness  
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of the extinct heritage, and lack of experience and mechanisms for managing such specific rights. This makes  
it impossible for citizens to legally use the results of the work of the author, who died without heirs.

The copyrights are the specific object that needs a protection because of their great value for social relations and 
development of the human civilization, and the absence of heirs threatens the stability of the legal relations and the 
institute of succession. Art. 1277 of the Civil Code of Ukraine provides the standart of escheating by local community 
in general, but specifics of copyright and their management wasn’t taken into account.

The effective protection of copyright depends on the legal personality of the succesor and his competence in this 
field. The author argues that the local community is not an effective successor of copyrights because of the absence 
of any real mechanisms of managing. Moreover, for twenty years of the existence of the local community’s ability to 
become the owner of the escheated property, there are no precedents of initiating this procedure concerning copy-
rights. The local community hasn’t got any experience in this field, and it is interested in the acquisition of real estate 
or results of intellectual creativity more than in owning and managing copyrights.

The author proposes to regulate the features of such succession within the Law of Ukraine “On Copyright  
and Related Rights”, as it is practiced in foreign law, and determine the body that will be empowered to manage  
such a specific component of the deceased heritage.

Key words: the escheat law, the copyrights, the succession, the singular succession, inheritance.
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ЦИФРОВІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ  
ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Постановка проблеми. Невпинний розвиток 
інформаційних технологій призводить до появи 
все нових і нових явищ, які неминуче стають 
об’єктами правовідносин, у тому числі цивільних. 
З’являються нові блага, які володіють очевидною 
економічною цінністю, представляють інтерес 
для учасників цивільного обігу та вже активно 
використовуються ними, однак досі достовірної 
відповіді на питання про правову природу таких 
об’єктів не існує. До таких новітніх нематері-
альних благ, що мають цифрову форму й еконо-
мічну цінність, сьогодні відносять доменні імена, 
веб-сайти, цифрові валюти (або криптовалюти), 
токени, віртуальні речі (об’єкти віртуальної реаль-
ності типу ігрових аватарів, внутрішньоігрових 
предметів) тощо [1]. У доктрині вказані об’єкти 
цивільного обігу охоплюються поняттям «цифрові 
дані», вони вважаються різновидом інформації, 
а саме закодованою інформацією, яка виража-
ється у вигляді числового запису [2]. Однак такі 
новітні цифрові об’єкти володіють своїми специ-
фічними ознаками й особливостями, що відріз-
няють їх від інформації як об’єкта цивільних прав 
у звичному для нас розумінні та визначають спе-
цифічність їх правової природи. 

Стан дослідження теми. Інформація як об’єкт 
цивільних відносин досліджувалася числен-
ними науковцями, серед яких треба згадати 
О.В. Кохановську, Є.В. Петрова, О.А. Баранова, 
О.І. Яременко, В.Л. Скрипника, Ю.О. Заіку. Про-
блематика новітніх об’єктів цивільних відносин, 
які вважаються цифровими даними, ставала 
предметом уваги таких учених, як М.А. Рожкова, 

К.А. Мефодьєва, А.А. Карцхія, П. Палка та ін. 
Однак дискусію навколо правової природи як 
інформації, так і цифрових даних не можна вва-
жати завершеною, що актуалізує доцільність 
подальших досліджень у цій сфері.

Метою статті з урахуванням указаного є дослі-
дження правової природи цифрових даних, їх 
співвідношення з категорією «інформація» 
та надання відповіді на питання щодо можливості 
поширення на цифрові дані правового режиму 
власності. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Сьогодні предметом активних 
дискусій є правова природа цифрових об’єк-
тів і визначення їх правового режиму. Одним із 
варіантів подолання прогалин у сфері право-
вого регулювання відносин щодо таких об’єктів 
є поширення на них правового режиму власно-
сті. Основне заперечення, яке висувається проти 
того, щоб розглядати цифрові об’єкти як об’єкти 
права власності, – їх нематеріальний характер 
і неможливість фізичного господарювання щодо 
таких об’єктів [3]. Усталеним у цивілістиці є під-
хід, відповідно до якого об’єктом права власності 
є річ як предмет матеріального світу. Уважається, 
що стосовно нематеріальних благ неможливо  
здійснювати правоможності володіння, корис-
тування та розпорядження в їх класичному  
розумінні [3; 4]. 

З іншого боку, у цивілістичних досліджен-
нях досить активно висловлюються думки щодо 
можливості включення до кола об’єктів права  
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власності нематеріальних благ. Так, на думку 
І.В. Спасибо-Фатєєвої, традиційне право власно-
сті, коло об’єктів якого обмежено виключно тілес-
ними речами, не відповідає потребам цивіль-
ного обігу [5]. Таку позицію активно підтримує 
С.І. Шимон, яка вважає, що розвиток суспільства 
та науково-технічний прогрес спричинили появу 
майнових об’єктів, які є ближчими за своєю пра-
вовою природою до речей, ніж майнові права, 
і не являють собою ані майнові права, ані пред-
мети матеріального світу, а отже, потребують влас-
ного місця в системі усталеного переліку об’єктів  
[6, c. 285]. 

Така ситуація повертає нас до питання про 
можливість поширення режиму власності на таке 
нематеріальне благо, як інформація, яке трива-
лий час дискутується в наукових дослідженнях. 

Дискусія щодо можливості поширення на 
інформацію правового режиму власності викли-
кана, зокрема, але не лише, визначенням кон-
цепції інформації в першій редакції Закону 
України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року.  
У статті 38 указаного Закону, яка мала назву 
«Право власності на інформацію», було закріплено 
розуміння інформації як об’єкта права власності, 
що розкривалося через класичну тріаду «воло-
діння, користування та розпорядження». У статті 
39 того ж Закону інформація розумілася як товар, 
«об’єкт товарних відносин, що регулюються чин-
ним цивільним та іншим законодавством». 

Застосування до інформації класичної тріади 
правоможностей власника було піддано критиці 
на тій підставі, що нематеріальний характер та інші 
властивості інформації не дають змоги застосову-
вати до неї класичні принципи регулювання від-
носин власності. Так, О.В. Кохановська зазначає, 
що «поняття право власності на інформацію … не 
може застосовуватися до нематеріального блага 
особливого роду, яким є інформація» [7]. Нато-
мість вона пропонує іншу, специфічну, «тріаду 
правоможностей» для суб’єктів інформаційних 
правовідносин. До такої тріади, на думку дослід-
ниці, варто віднести «створення (вироблення) 
інформації; передання й одержання інформації, 
використання інформації (включаючи її поши-
рення та зберігання)» [7].

Проти поширення режиму права власності на 
інформацію виступав і Є.В. Петров, який наго-
лошував на тому, що концепція права власності 
є незастосовною до інформації у зв’язку зі спе-
цифічними властивостями останньої, такими як 
нематеріальність, можливість необмеженого копі-
ювання та відтворення, можливість одночасного 

перебування в необмеженого кола осіб, немож-
ливість застосування до інформації інститутів він-
дикації та застави тощо [8]. Більшість з указаних 
заперечень є слушними, однак зазначимо, що 
за останні двадцять років відбулися значні зміни, 
що супроводжували розвиток інформаційного 
суспільства, змінюються види та форми інфор-
мації, вона наповнюється новим сенсом, з’яв-
ляються нові способи її використання, у зв’язку 
з чим багато аспектів, які використовувалися 
раніше як заперечення можливості поширення 
на інформацію режиму права власності, утрача-
ють свою актуальність. Наприклад, із розвитком 
онлайнових ігор з’являються нові об’єкти від-
носин – створені у віртуальній реальності речі, 
які за своєю сутністю є також видом існування 
інформації, але мають досить специфічні харак-
теристики. Такі віртуальні об’єкти дедалі частіше 
стають об’єктами купівлі-продажу, застави, набу-
вають властивостей, які дають змогу їх іденти-
фікувати й застосовувати до них інститут вінди-
кації тощо. Отже, в інформаційному суспільстві 
інформація модифікується, а тому набуває нових 
характеристик, раніше їй не властивих, що може 
змінити уявлення про її правову природу.

Проти розуміння інформації як різновиду влас-
ності виступають й англійські дослідники. Так, 
колишній суддя апеляційного суду Дж. Маммері 
у роботі «Property in the Information Age», аналізу-
ючи справу Fairstar Heavy Transport NV v Adkins 
[9] щодо можливості заявляти вимоги власника 
на зміст електронних ділових листів, які збері-
галися в комп’ютері відповідача, і низку інших 
справ стосовно інформації, доходить висновку 
про неможливість уважати інформацію різнови-
дом власності. Він не виключає можливості поши-
рення правового режиму власності на інформа-
цію в майбутньому, але сьогодні не бачить для 
цього підстав. (Як єдиний виняток наводиться 
справа Tucows v Renner [10], де предметом судо-
вого розгляду було недобросовісне використання 
доменного імені. Справу вирішено на користь 
позивача, при цьому було зазначено, що доменне 
ім’я є особистою власністю, частиною немате-
ріальних активів (intangible property) позивача, 
більше ніж просто інформацією [11]. Цей висно-
вок є важливим у контексті дослідження, тому 
вважаємо за необхідне відзначити його, адже це 
знову ж таки дає підстави для висновку, що деякі 
види інформації є специфічними та можуть роз-
глядатися як виняток із загального правила).

Проміжну позицію в питанні співвідношення 
власності й інформації займає польський дослідник 
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Пржемислав Палка. Він висловлює слушну думку 
про необхідність розрізняти інформацію (data) як 
форму та інформацію як зміст. Автор підкреслює 
відмінності між цифровою формою (як електронна 
книга замість реальної (tangible) книги) й інформа-
цією як знанням, яке може зберігатися в матері-
альній формі, наприклад, на папері. Аналізуючи 
в такому світлі роботу Дж. Маммері, П. Палка зазна-
чає, що якщо припустити, що наведена справа про 
витребування інформації, що містилася в електро-
нних листах, мала місце років 30 тому, то в ній 
ішлося б не про витребування інформації, а про 
витребування паперових листів, тобто матеріаль-
них предметів, які знаходиться в чужому володінні, 
а питання про інформацію, яка є змістом цих папе-
рових листів, узагалі б не підіймалося. Проблема 
виникає тому, що електронні листи водночас й умі-
щують інформацію, і самі по собі є інформацією 
в тому сенсі, що складаються з бітів, тобто існують 
як інформація, але в сенсі «інформаційної техноло-
гії», а не «інформаційної асиметрії» [12]. (Інформа-
ційна асиметрія – це ситуація, при якій одна з груп 
учасників ринку володіє необхідною для ведення 
своїх справ інформацією, а інша не володіє) [13]. 
Отже, інформація сьогодні має подвійну природу 
й може розглядатися і як зміст, і як носій, тобто 
форма. 

Разом із тим низка дослідників підтримувала 
доцільність поширення правового режиму влас-
ності на інформацію Так, О.І. Яременко зазначав, 
що необхідність юридичного закріплення права 
власності на інформацію обумовлена саме роз-
витком інформаційного суспільства, у якому 
інформація перетворюється на товар. На думку 
дослідника, «включення інформації в економіч-
ний оборот є не єдиним фактором, що обумов-
лює необхідність урегулювання права власності 
на інформацію. Іншими тенденціями є необхід-
ність захисту прав та інтересів особи, суспільства 
й держави в інформаційній сфері, поглиблення 
протиріччя між принципом свободи обігу інфор-
мації та таємницею особистого життя людини, 
захистом персональних даних, наявністю значної 
кількості інформаційних ресурсів» [14]. Учений 
зазначав, що поширення режиму права власно-
сті на окремі види інформації є необхідним для 
забезпечення її правового захисту [14]. 

Позицію про необхідність поширення право-
вого режиму права власності в умовах актив-
ного розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій на інформацію та, зокрема, на пер-
сональні дані підтримували В.М. Брижко й  
О.А. Баранов [15].

В.О. Копилов серед властивостей інформації 
як об’єкта права згадував «властивість інформа-
ційної речі (інформаційного об’єкта), що проявля-
ється як поєднання інформації і носія, на якому 
ця інформація закріплена» [16, c. 49–51].

Навіть після відмови від поширення режиму 
права власності на інформацію на законодавчому 
рівні деякі дослідники продовжують зазначати, 
що за певних обставин інформація може розгля-
датися як об’єкт права власності. Так, Ю.О. Заіка 
та В.Л. Скрипник указують, що «інформація в уре-
чевленій формі може виступати об’єктом цивіль-
но-правових договорів щодо передачі у власність 
(купівлі-продажу, міни, дарування), у тимчасове 
користування (найму, позики), на надання послуг, 
виконання робіт, а також успадковуватися, висту-
пати як внесок у статут господарського товари-
ства» [17, c. 244]. Форма фіксації інформації, на 
думку дослідників, «впливає на її оцінку як досто-
вірної, а зафіксована інформація набуває своє-
рідних речових ознак і виступає як індивідуально 
визначена, подільна, споживна річ, яка за певних 
умов може приносити дохід» [17, c. 244].

Говорячи про розуміння інформації як об’єкта 
права, слушними видаються деякі ознаки інфор-
мації, запропоновані Є.В. Петровим, а саме: 
наявність товарної форми та комерційної цінно-
сті, можливість переходу в порядку правонаступ-
ництва, перебування в цивільному обігу (не 
є таємницею чи невід’ємною від суб’єктів цивіль-
ного права) [8].

Також доцільними видаються пропозиції 
О.В. Кохановської щодо проявів інформації як 
об’єкта цивільного права. Зокрема, на думку 
вченої, інформацію можна розглядати як особи-
сте немайнове благо, результат інтелектуальної 
творчої діяльності та як «інформаційний продукт, 
ресурс, документ, тобто об’єкт, який може бути 
інформаційним товаром і предметом будь-яких 
правочинів з урахуванням його особливостей 
і специфіки» [7]. Однак відразу зазначимо, що ці 
ознаки стосуються інформації в її традиційному 
розумінні, що сформувалося за часів, коли рівень 
розвитку інформаційних технологій був досить 
низьким і не давав підстав вести мову про різно-
манітність видів інформації з точки зору її власти-
востей. Інформація сприймалася лише як потен-
ційне джерело знань, а не як форма існування 
певного явища.

В інформаційному суспільстві найважливі-
шою характеристикою інформації стає її комер-
ційна цінність і можливість бути товаром. Саме 
щодо інформації, що відповідає таким ознакам, 



ЧАСОПИС ЦИВІЛІСТИКИ                     41

допустимо розглядати можливість поширення 
на неї правового режиму права власності, адже 
сьогодні в практиці ЄСПЛ, як зазначалося, уже 
сформовано підхід, відповідно до якого поняття 
«власність» може трактуватися досить широко. 
Наприклад, категорії «гудвіл» і «клієнтела» за 
своєю сутністю є інформацією (вони включають 
найменування, ділову репутацію, ділові зв’язки, 
товарні знаки суб’єкта підприємницької діяльно-
сті), але охоплюються поняттям «майно» в розу-
мінні Протоколу № 1 до Європейської конвенції 
з прав людини [18]. 

Вважаємо, що категорія інформації є надто 
складною, щоб дати в рамках дослідження 
однозначну вичерпну відповідь на питання, чи 
доцільно поширювати на інформацію як загальну 
категорію правового режиму права власності. 
Однак слушною тут видається думка О.І. Яре-
менко, який уважає, що режим права власності 
може бути поширений лише на певні види інфор-
мації. На його думку, існує багато видів інформа-
ції, що знаходяться в обігу, але не містять якостей, 
які давали б підстави поширення на них режиму 
права власності, є також інформація, що є суспіль-
ним надбанням чи відображенням природних 
явищ, і привласнити таку інформацію просто 
неможливо ані технічно, ані юридично [19, c. 17]. 
Тож, очевидно, що деякі види інформації в жод-
ному разі не можуть виступати об’єктами права 
власності й узагалі не можуть розглядатися як 
об’єкти цивільного обігу, тому поширення права 
власності на інформацію в цілому в законодавстві 
було, вочевидь, надто поспішним і недосконалим 
рішенням. Водночас на деякі види інформації все 
ж таки доцільно поширити режим права власності, 
що більшою мірою відповідає потребам інформа-
ційного суспільства та підходам інших країн, що 
є особливо актуальним в умовах глобалізації. Роз-
виток інформаційного суспільства актуалізує необ-
хідність розуміння інформації як товару. У цьому 
аспекті позитивно оцінюються положення Закону 
України «Про науково-технічну інформацію» від 
25 червня 1993 року, у ст. 13 якого зазначається, 
що інформаційна продукція та послуги можуть 
бути об’єктами товарних відносин. Однак укра-
їнському законодавству бракує комплексного 
підходу до визначення окремих видів (а не лише 
науково-технічної) інформації як товару.

З урахуванням наведених міркувань вида-
ється за необхідне розрізняти поняття інформа-
ції та даних. Тобто варто розрізняти інформацію 
як знання й цифрові об’єкти, які тільки за фор-
мою свого існування є інформацією. Станом на 

сьогодні, відповідно до легального визначення, 
інформація – це будь-які відомості та/або дані. 
Однак варто зазначити, що на сучасному рівні 
розвитку інформаційних технологій потрібно роз-
різняти поняття «дані» й «інформація». Можна 
сказати, що будь-яка інформація є обробле-
ними даними, у суб’єктивному сприйнятті крізь 
призму особистого досвіду та цінностей така 
інформація може перетворюватися на знання. 
Це й визначає її характерні властивості як спе-
цифічного об’єкта цивільних правовідносин, а 
саме: моральне старіння, можливість необмеже-
ного тиражування, різноманітність форм фіксації 
(трансформованість), неможливість знищення, 
неможливість відділення від особи, що її пере-
дає (фізична невідчужувність), масовість, універ-
сальність, невичерпність тощо [16, c. 49–51; 19, 
c. 6–8]. Разом із тим не будь-які дані підлягають 
обробці з метою перетворення на інформацію, 
що має здатність перетворитися на знання. Так 
звані цифрові дані є сукупністю символів, цін-
ність яких визначається виключно попитом на 
них. Вони не призначені для обробки й пере-
творення на знання, не в цьому полягає мета їх 
існування та користь. Унаслідок цього такі дані, 
будучи інформацією лише за формою, а не за 
змістом, набувають специфічних властивостей. 
Для них не є характерними ті ознаки, які влас-
тиві інформації в її класичному розумінні. Вони 
не піддаються моральному старінню, не можуть 
необмежено поширюватися, що зумовлено спе-
цифікою технологій, можуть бути знищені, мають 
вичерпний характер і, що вкрай важливо, можуть 
бути відділені від особи, яка їх передає (при 
цьому вона не залишається носієм цієї ж інфор-
мації, оскільки, як зазначалося, такого роду дані 
не підлягають обробці з метою перетворення на 
знання). Тобто такого роду даними можна розпо-
ряджатися аналогічно тому, як відбувається роз-
порядження матеріальними речами. Зазначимо, 
що деякі дослідники вказують на можливість при-
рівнення до речей будь-яких безтілесних об’єктів, 
які можна продати [20, c. 98]. 

Висновки з дослідження та перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
з огляду на наведені властивості цифрових даних, 
цілком допустимо вважати їх особливого роду 
безтілесними речами – цифровими речами, або 
квазіречами. Відповідно, на ці об’єкти може бути 
поширений режим власності, оскільки за своїми 
властивостями вони відрізняються від інформа-
ції в її усталеному розумінні та наближаються за 
ознаками до речей матеріального світу.
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До специфічних ознак цифрових речей можна 
віднести такі:

1) нематеріальність – цифрові речі не мають 
тілесної субстанції, відповідно, на відміну від 
матеріальних речей не піддаються амортизації;

2) стійкість і визначеність – цифрові речі як 
сукупність даних мають стійкий незмінюваний 
характер, що надає їм властивостей індивідуаль-
но-визначеної речі;

3) економічна цінність – цифрові речі мають 
комерційну цінність, яка визначається попитом 
на них;

4) відчужуваність – цифрові речі можуть бути 
відділені від особи, яка їх передає, без можливо-
сті її тиражування, що визначає можливість роз-
порядження;

5) виключність – можливість контролю в пев-
ний момент часу лише однією особою (не беручи 
до уваги в цьому випадку провайдерів та опера-
торів платформ, на яких розташовані такі об’єкти, 
оскільки останні хоч і в змозі в певних випадках 
контролювати цей об’єкт, однак роблять (чи при-
наймні повинні робити) це не для отримання 
користі, а з технічною метою). Отже, можна 
вважати, що стосовно цифрових речей можна  
здійснювати правоможність, аналогічну 

володінню матеріальними предметами, –  
квазіволодіння;

6) неможливість або обмежена можливість 
копіювання – припускається, що цифрова річ 
існує в єдиному екземплярі, що має унікальні 
характеристики, при цьому неможливість дублю-
вання визначається особливостями технологій, 
що застосовуються;

7) абсолютний характер – найповніша влада 
стосовно таких речей зосереджена в руках їх 
власника, який може усувати від посягань на них 
усіх третіх осіб і створювати в рамках належного 
йому права власності більш вузькі права, як-от: 
оренда, застава тощо. Однак тут варто врахову-
вати наявність зобов’язального елементу в речо-
вому праві стосовно таких об’єктів, який проявля-
ється у відносинах користувачів з провайдерами. 
Із цим питанням пов’язана проблема так званої 
digital force, про яку йшлося в попередніх дослі-
дженнях [21]; 

8) можливість знищення – на відміну від 
інформації в класичному розумінні, цифрові речі 
можуть бути знищені.

Звичайно, наведені ознаки не є вичерпними 
та можуть набувати своєї специфіки для окремих 
категорій цифрових речей. 
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Некіт Катерина Георгіївна
ЦИФРОВІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Статтю присвячено визначенню правової природи новітнього об’єкта цивільних відносин – цифрових  

даних – і їх співвідношення з категорією «інформація». Проаналізовано можливість поширення правового режиму 
власності на інформацію як загальну категорію та цифрові дані як особливий вид інформації. Досліджено доктри-
нальну дискусію навколо визначення правової природи інформації. Вивчено підходи до визначення поняття й 
ознак інформації. Зроблено висновок, що деякі види інформації в жодному разі не можуть виступати об’єктами 
права власності й узагалі розглядатися як об’єкти цивільного обігу. Водночас на деякі види інформації доцільно 
поширити режим права власності, що більшою мірою відповідає потребам інформаційного суспільства. В інфор-
маційному суспільстві інформація модифікується й набуває нових характеристик, раніше їй не властивих, що 
може змінити уявлення про її правову природу. Зроблено висновок про необхідність у сучасних умовах розріз-
няти поняття інформації та даних. Необхідно відрізняти категорію інформації як знання й цифрових об’єктів, які 
тільки за формою свого існування є інформацією. Будь-яка інформація є обробленими даними, у суб’єктивному 
сприйнятті крізь призму особистого досвіду та цінностей така інформація може перетворюватися на знання, що 
визначає її характерні властивості як специфічного об’єкта цивільних правовідносин. Разом із тим не будь-які 
дані підлягають обробці з метою перетворення на інформацію, що має здатність перетворитися на знання. Так 
звані цифрові дані є сукупністю символів, цінність яких визначається виключно попитом на них. Такі дані, будучи 
інформацією лише за формою, а не за змістом, набувають специфічних властивостей. Для них не є характерними 
ті ознаки, які властиві інформації в її класичному розумінні. Вони не піддаються моральному старінню, не можуть 
необмежено поширюватися, що обумовлено специфікою технологій, можуть бути знищені, мають вичерпний 
характер і, що вкрай важливо, можуть бути відділені від особи, яка їх передає. Тобто такого роду даними можна 
розпоряджатися аналогічно тому, як відбувається розпорядження матеріальними речами. З урахуванням визна-
чених у статті властивостей та ознак цифрових даних зроблено висновок про допустимість уважати їх особливого 
роду безтілесними речами – цифровими речами, або квазіречами. Відповідно, на ці об’єкти може бути поши-
рений режим власності, оскільки за своїми властивостями вони відрізняються від інформації в її усталеному  
розумінні та наближаються за ознаками до речей матеріального світу. 

Ключові слова: інформація, цифрові дані, квазіречі, цифрове майно, віртуальне майно, право власності.

Nekit Kateryna
DIGITAL DATA AND INFORMATION AS OBJECTS OF OWNERSHIP
The article is devoted to determining the legal nature of the newest object of civil relations – digital data and their 

relationship with the category of “information”. The possibility of extending the legal regime of ownership to infor-
mation as a general category and digital data as a special type of information is analyzed. The doctrinal discussion 
concerning the definition of the legal nature of information is studied. Approaches to the definition of the concept and 
features of information are studied. It is concluded that some types of information can never be objects of property 
rights and can not be considered as objects of civil circulation. At the same time, it is advisable to extend the regime of 
property rights to some types of information, which better meets the needs of the information society. In the informa-
tion society, information is modified and acquires new characteristics not previously inherent in it, which may change 
the perception of its legal nature. The conclusion is made about the need to distinguish between the concepts of 
information and data in modern conditions. It is necessary to distinguish the category of information as knowledge 
and digital objects, which are information only in the form of their existence. Any information is processed data, and in 
the subjective perception through the prism of personal experience and values, such information can be transformed 
into knowledge, which determines its characteristic properties as a specific object of civil law. At the same time, not 
all data can be processed to be transformed into information that has the ability to be transformed into knowledge. 
The so-called digital data is a set of symbols, the value of which is determined solely by the demand for them. Such 
data, being information only in form and not in content, acquire specific properties. They are not characterized by 
those features that are inherent in the information in its classical sense. They are not subject to moral aging, can-
not be spread indefinitely, due to the specifics of technology, can be destroyed, are exhaustive, and most impor- 
tantly – can be separated from the person who transmits them. That is, this kind of data can be disposed of in the 
same way as the disposal of material things. Taking into account the properties and features of digital data defined in 
the article, it is concluded that it is permissible to consider them a special kind of disembodied things – digital things, 
or quasi-things. Accordingly, these objects can be extended to the mode of ownership, because in their properties  
they differ from the information in its usual sense and are close in features to the things of the material world.

Key words: information, digital data, quasi-things, digital property, virtual property, ownership.
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GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)  
ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
розвивається за графіком геометричної прогре-
сії. Донедавна технології сприймалися та вико-
ристовувалися лише як своєрідний «полегшувач» 
життя, адже вони допомагали людям вирішувати 
доволі повсякденні побутові й виробничі про-
блеми, мінімізуючи рівень витрат людських сил 
та енергії, максимально відсторонюючи людину 
від технічної й механічної роботи. 

Але ХХІ століття трансформувало світ настільки, 
що уявити його без технологій неможливо. Тех-
нології стали невід’ємною частиною сучасного 
життя. На особливу увагу заслуговують ті техноло-
гії, що надають індивідам доступ до різного роду 
інформації, яка завдяки розвитку й розповсю-
дженню мережі Інтернет досягла майже незлічен-
ного об’єму. Тому в рамках тотальної інформати-
зації повсякденного життя сучасне суспільство 
почало плавно (приблизно із зародженням інфор-
маційних технологій у 60-х роках ХХ століття) 
переходити до нового етапу свого розвитку, який 
сучасні вчені ідентифікують як «інформаційне сус-
пільство». У 1993 році сутність інформаційного 
суспільства розкрита Комісією ЄС: «Інформаційне 
суспільство – це суспільство, у якому діяльність 
людей здійснюється на основі використання 
послуг, що надаються за допомогою інформацій-
них технологій і технологій зв’язку». 

Варто зазначити, що далеко не вся інформа-
ція, яка знаходиться в мережі Інтернет, має бути 
загальнодоступною, адже користувачі інформа-
ційних технологій, які хоча б раз під’єднуються до 
«всесвітньої павутини», відразу ж залишають там 
свій «інформаційний слід» – персональні дані, що 
являють собою масив унікальної індивідуальної 
інформації про особу-користувача. Загальнодо-
ступність такої інформації може негативно впли-

нути на приватність цієї особи або навіть завдати 
їй великої моральної та матеріальної шкоди. 

Вітчизняне законодавство, а саме Закон 
України «Про захист персональних даних», регу-
лює правові відносини, пов’язані із захистом 
та обробкою персональних даних, і спрямований 
на захист основоположних прав і свобод людини 
та громадянина, зокрема права на невтручання 
в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональ-
них даних. Він визначає персональні дані як відо-
мості чи сукупність відомостей про фізичну особу, 
яка ідентифікована або може бути конкретно 
ідентифікована. Але, як показує практика, цей 
Закон значно поступається закордонним анало-
гам, таким як європейський GDPR (General Data 
Protection Regulation), бразильський LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados) та інші нормативні 
акти у сфері регулювання захисту персональних 
даних, особливо в питаннях щодо відслідкову-
вання надання згоди на обробку персональних 
даних, забезпечення захисту персональних даних 
і встановлення повноважень різних суб’єктів 
щодо збирання й обробки персональних даних.

На додаткову увагу, на нашу думку, заслуговує 
саме європейський варіант урегулювання сфери 
захисту персональних даних, а саме GDPR.

Загальний регламент про захист даних (англ. 
General Data Protection Regulation, GDPR; 
Regulation (EU) 2016/679) – регламент у межах 
законодавства Європейського Союзу щодо захи-
сту персональних даних усіх осіб у межах Євро-
пейського Союзу та Європейської економічної 
зони. Він також стосується експорту персональ-
них даних за межі ЄС і ЄЕЗ. GDPR покликаний 
насамперед надати громадянам і резидентам 
ЄС контроль за їхніми персональними даними 
та спростити регуляторне середовище для міжна-
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родного бізнесу шляхом уніфікації регулювання 
в межах ЄС [1].

Стан дослідження теми. Оскільки GDPR 
є доволі новим нормативним актом (прийнятий 
27 квітня 2016 року та набув чинності 25 травня 
2018 року), а стан дослідження сфери ІТ-права 
й інституту захисту персональних даних знахо-
диться на початковому етапі, у вітчизняному 
науковому товаристві практично відсутні роботи, 
у яких приділяють увагу саме темі захисту пер-
сональних даних за GDPR як одного з основних 
актів у цій сфері.

Метою статті є аналіз потенціалу цього норма-
тивного акта та його окремих положень з метою 
ознайомлення й оцінки можливості його імпле-
ментації в сучасне українське законодавство.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Для подальшого аналізу варто 
більше детально розібратися, що таке GDPR, його 
основні положення, сфера його дії та суб’єкти, які 
керуються ним у діяльності. 

Загальний регламенту про захист даних 
(General Data Protection Regulation) (далі – Рег-
ламент) установлює правила обробки персональ-
них даних, загальні для всіх країн-учасниць, і вра-
ховує всі зміни у сфері комп’ютерних технологій, 
що відбулися в останні роки, які суттєво вплинули 
на процес обробки даних. Його завдання полягає 
в приведенні чинних правил обробки персональ-
них даних у відповідність до вимог нових техно-
логій, включаючи Інтернет, хмарні обчислення 
й соціальні мережі [4]. 

Нові правила захисту даних поширюються не 
тільки в межах ЄС, а й для всіх компаній, які пра-
цюють у ЄС навіть без штаб-квартири компанії 
в ЄС та обробляють персональні дані громадян 
Європи. Обробка персональних даних відбува-
ється в момент, коли вони продають товари чи 
послуги людям у ЄС, або надають товари та послуги 
безкоштовно, або аналізують поведінку корис-
тувачів Інтернету. Окрім компаній, GDPR також 
поширюється на державні адміністрації, які про-
понують усе більше цифрових послуг у контексті 
електронного уряду.

Передусім варто зазначити, що, за нормами 
Регламенту, споживачі завжди повністю поінфор-
мовані про те, що відбувається з їхніми даними, 
а також мають можливість заперечити проти 
обробки своїх даних. Європейський законода-
вець хоче проінформувати громадян про те, хто 
володіє їхніми даними та як вони можуть реалізу-
вати свої права стосовно процесу збору й обробки 

цих даних. Для компаній (юридичний осіб) також 
є свої переваги: наприклад, нові зобов’язання, 
передбачені Регламентом, щодо видалення пер-
сональних даних можуть допомогти компаніям 
більш «чисто» обробляти персональні дані. Тому 
в разі дотримання компанією правил пово-
дження з персональними даними це сприятиме 
підвищенню її ділової репутації та іміджу в цілому, 
а це, у свою чергу, може дати їм перевагу на кон-
курентному ринку.

Наступним позитивним моментом хотілося би 
виділити чітке розмежування «ролей» у контексті 
збору, обробки та використання персональних 
даних. Так, статтею 4 Регламенту введені такі 
поняття: 

– контролер даних (англ. data controller) – 
фізична або юридична особа, державний орган, 
установа або інший орган, який самостійно або 
спільно з іншими визначає цілі й засоби обробки 
персональних даних, наприклад, соціальна 
мережа або служба таксі;

– обробник даних (англ. data processor) – це 
фізична або юридична особа, державний орган, 
установа або інший орган, який обробляє персо-
нальні дані від імені за дорученням контролера, 
наприклад, постачальник хмарних послуг;

– суб’єкт даних (особа) (англ. data subject 
(person)) – фізична особа, дані якої обробля-
ються;

– спеціальні категорії персональних даних 
(англ. special categories of personal data) – дані 
про расу, політичну думку, релігійні або філо-
софські переконання, генетичні дані, членство 
в профспілках, біометричні дані, що дають змогу 
визначити конкретну людину, дані про здоров’я, 
сексуальну орієнтацію.

Чи не найбільшим позитивним нововведен-
ням є розширення й визначення найважливіших 
прав суб’єктів даних:

– право на прозору інформацію та спілку-
вання щодо використання персональних даних;

– право знати, коли збираються й обробля-
ються персональні дані;

– право перевіряти збережені дані;
– право на виправлення даних;
– право на видалення даних (право на 

забуття). Це право дублюється з Директиви 
95/46/ЕС. Суб’єкти даних мають право на вида-
лення будь-якої інформації про персональні дані 
особи (у тому числі будь-яка інформація з резуль-
татів пошуку, посилання, повідомлення тощо). 
Таке право суб’єктів персональних даних корес-
пондується обов’язком контролера здійснити  



                       46 Випуск 42

видалення подібної інформації. Будь-яка компа-
нія, що обробляє персональні дані, зобов’язана 
видаляти такі дані за запитом суб’єкта таких даних, 
якщо це не суперечить інтересам суспільства або 
іншим фундаментальним правам людини [3];

– право заборонити обробку/використання 
даних;

– право на переносимість даних. Це право 
полягає в тому, що компанії зобов’язані нада-
вати на безоплатній основі електронну копію 
персональних даних іншій компанії на вимогу 
самого суб’єкта персональних даних. Наприклад, 
суб’єкт даних користується сервісом «carsharing» 
Компанії № 1 і через деякий час суб’єкт даних 
виявив намір припинити користуватися послу-
гами компанії № 1 і почав користуватися послу-
гами «carsharing» Компанії № 2. У такому випадку 
право на переносимість дозволяє отримати 
персональні дані від Компанії № 1 і передати їх 
іншому сервісу, наприклад, Компанії № 2) [3];

– право на отримання даних у портативному 
форматі;

– право на заперечення (наприклад, пізніше);
– право на той факт, що дані не обробляються 

автоматично без згоди, якщо це має юридичні 
наслідки (наприклад, при оформленні страховки 
або заяві на кредитну картку);

– обмеження прав: коли існують «вищі 
закони», вони обмежують права суб’єкта даних. 
(Наприклад, строки зберігання рахунків-фактур 
і контрактів, національна безпека, розслідування 
поліції тощо.)

На особливу увагу заслуговує впровадження 
нормами GDPR інституту уповноваженого (офі-
цера) із захисту даних (англ. data protection office, 
або ж DPO). Усупереч поширеній думці, вирі-
шальним для юридичного зобов’язання щодо 
призначення співробітника із захисту даних є не 
розмір компанії, а основна діяльність, пов’язана 
з обробкою даних, яка визначається як така, що 
є важливою для досягнення цілей компанії. Якщо 
ці основні види діяльності полягають у широ-
комасштабній обробці конфіденційних персо-
нальних даних або у формі обробки даних, які 
є особливо важливими для прав суб’єктів даних, 
компанія повинна призначити таку відповідальну 
особу. Також Регламентом передбачено, що дер-
жавні органи завжди повинні призначати DPO, 
за винятком судів (з осіб, які працюють у судах). 
Крім того, законодавча норма про призначення 
уповноваженого із захисту даних містить поло-
ження щодо гнучкості для держав-членів Європей-
ського Союзу. Вони мають право вирішувати, чи 

має компанія призначати співробітника з питань 
захисту даних залежно від більш жорстких вимог, 
передбачених національним законодавством 
країни-члена (наприклад, розділ 38 Федераль-
ного закону про захист даних Німеччини). Також, 
відповідно до Регламенту й норм національного 
законодавства, група підприємств може призна-
чити одного уповноваженого із захисту даних, 
який охоплюватиме діяльність декількох компа-
ній (суб’єктів) одночасно. Якщо група вирішує це 
зробити, то ця особа має перебувати у вільному 
доступі для всіх контролюючих органів, праців-
ників і зовнішніх суб’єктів даних. Якщо жодних 
юридичних зобов’язань щодо захисту персо-
нальних даних не існує, компанії можуть добро-
вільно призначити DPO для допомоги компанії 
або державного органу в дотриманні вимог щодо  
захисту даних.

Стосовно оскарження власників персональних 
даних щодо порушення їхніх прав, то, відповідно 
до Регламенту, кожна країна-член ЄС має націо-
нальний (уповноважений) орган управління захи-
стом даних (англ. data protection authority, або 
ж DPA). DPA несуть відповідальність за встанов-
лення відповідності й утілення в життя відповідних 
законів на національному рівні, але зобов’язані 
бути незалежними навіть від контролю з боку 
власного національного уряду. Країни-члени Спів-
товариства можуть мати один або більше орга-
нів управління. Кожна організація може вибрати 
один DPA, який контролює відповідність GDPR для 
організації в цілому. Єдиний наглядовий орган 
має можливість контролювати обробку й захист 
даних, що забезпечуються в інших країнах-чле-
нах. Орган управління захистом даних допомагає 
приймати рішення в правових питаннях і може 
розслідувати діяльність компаній у разі порушень, 
припиняти роботу керуючих даними й обробни-
ків, які несуть юридичну відповідальність за пору-
шення GDPR, і визначати штрафні санкції. Крім 
того, він вирішує, чи може організація переда-
вати дані за межі ЄС, якщо так, то які механізми 
захисту варто застосувати. У конкретній органі-
зації основною особою, що підтримує зв’язок  
із DPA, буде керівник із захисту персональних 
даних [10].

Також постраждалі особи можуть подати 
скаргу до відповідального наглядового органу 
в ЄС (DPA) у разі виявлення ними будь-яких пору-
шень. Якщо DPA виявлять будь-які порушення 
захисту персональних даних, вони в майбутньому 
будуть зобов’язані повідомити про це наглядові 
державні органи в строк протягом 72 годин. 
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Таким чином, повноваження наглядових держав-
них органів значно посилюються, а тому в май-
бутньому, швидше за все, ми будемо бачити все 
більше й більше правових конфліктів між вели-
кими Інтернет-компаніями, такими як Facebook 
чи Google, та органами державної влади, які дія-
тимуть в інтересах своїх громадян. 

Загальноєвропейським контролюючим орга-
ном є Європейська рада з захисту даних (European 
Data Protection Board). Також окремо на рівні 
держав-членів ЄС діють регулюючі органи, які 
є національними регуляторами у сфері захисту 
персональних даних [3].

За особливо грубі порушення, перераховані 
в статті 83 (5) Регламенту, розмір штрафу може 
становити до 20 мільйонів євро або у випадку 
зобов’язання до 4% їх загального задекларо-
ваного обороту за попередній фінансовий рік, 
залежно від того яке значення буде вищим. Але 
навіть за менш серйозні порушення, зазначені 
в статті 83 (4) Регламенту, передбачено штрафи 
в розмірі до 10 мільйонів євро або в разі чинного 
зобов’язання до 2% від загального задекларо-
ваного обороту попереднього фінансового року, 
залежно від того яке значення буде вищим.

Висновки з дослідження та перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. Підсумо-
вуючи, можна з упевненістю сказати, що GDPR 

є найбільш розвиненим і прогресивним норма-
тивним актом, який стосується питань захисту 
персональних даних. Спектр правовідносин, що 
регулюються цим нормативним актом, визначе-
ність понять, екстериторіальність його дії та відсут-
ність проблем у практичному застосуванні явно 
виділяються його з-поміж усіх інших світових нор-
мативних актів, особливо порівняно з вітчизня-
ним законодавством.

Отже, видається, що положення GDPR обов’яз-
ково мають бути використані для вдосконалення 
чинного законодавства, а саме виправлення 
його недоліків та усунення колізій, створення всіх 
необхідних умов для його ефективного застосу-
вання на практиці для безперешкодного захисту 
прав та інтересів громадян щодо захисту персо-
нальних даних. Але імплементація цього норма-
тивного акта може потребувати багато зусиль, 
адже при його прийнятті законотворці опиралися 
на вже сформовану законодавчу базу країн ЄС 
і різні напрацювання у сфері інформаційної без-
пеки. Звісно, такі зміни будуть уноситися саме до 
вже чинного Закону України «Про захист персо-
нальних даних», який не є настільки розвиненим, 
і все ж таки при раціональному опрацюванні 
вищезазначених позитивних сторін україн-
ське законодавство у сфері кібербезпеки може 
зазнати значних і вагомих поліпшень.
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Блохін Максим Юрійович
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
Стаття присвячена питанням захисту персональних даних у мережі Інтернет нормативним актом Європей-

ського Союзу – GDPR (General Data Protection Regulation) – і його позитивним сторонам, які можна імплемен-
тувати у вітчизняне законодавство з метою його вдосконалення. Так як цей регуляторний акт уже широко вико-
ристовується в Європі певний період часу, то відслідкувати рівень його дієвості можна на реальній практиці 
застосування GDPR країнами-членами Європейського Союзу. Розглянуто передумови виникнення цього закону 
та його прийняття Європейським Союзом, визначено термін «інформаційне суспільства» та його значимість у 
виникненні цих передумов. Повністю розглянуто сферу дії цього акта та його особливості врегулювання питань 
захисту персональних даних. Проаналізовані дефініції нових понять та інститутів, запропонованих цим норма-
тивним актом, такі як контролер даних, обробник даних, суб’єкт даних (особа), спеціальні категорії персональних 
даних. Окреслено рамки дії цього нормативного акта (суб’єктні, темпоральні, територіальні тощо). Проведено 
дослідження особливості структури цього акта (у вигляді, актуальному на момент написання статті). Охарактери-
зовано ексклюзивні види прав, які введені цим нормативним актом, такі як право на видалення даних (право 
на забуття), право на переносимість даних, та інші види прав, передбачені GDPR. Визначено ліміти відповідаль-
ності суб’єктів і штрафні санкції, які застосовуються в разі вчинення суб’єктами порушень різних рівнів у сфері 
захисту персональних даних. Описано роль уповноваженого (офіцера) із захисту даних (або ж DPO). Проаналі-
зовано окремі його положення, які заслуговують на особливу увагу. Визначено характерні риси цього акта, які 
відрізняють його від інших світових аналогів. Описано процедуру звернення постраждалих осіб з метою захисту 
своїх порушених прав та інтересів у сфері захисту персональних даних. Охарактеризовано його значимість для 
розвитку світового регулювання інституту захисту персональних даних і всіх суміжних правовідносин.

Ключові слова: ІТ-право, GDPR, захист персональних даних, використання персональних даних, інформаційна 
безпека, кібербезпека, інформаційне законодавство.

Blokhin Maksym
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) AS POTENTIAL SOURCE OF IMPROVEMENT OF THE DOMESTIC 

LEGISLATION IN THE SPHERE OF PERSONAL DATA PROTECTION 
The article is devoted to the protection of personal data in the Internet by the normative act of the European  

Union – GDPR (General Data Protection Regulation) and its positive aspects, which can be implemented in domestic 
legislation in order to improve it. Since this regulatory act has been widely used in Europe for some time, it is possi-
ble to trace the level of its effectiveness in the actual practice of application of the GDPR by the member states of 
the European Union. The preconditions for the emergence of this law and its adoption by the European Union are 
considered, the term “information society” and its significance in the emergence of these preconditions are defined. 
The scope of this act and its features of regulation of personal data protection are fully considered. The definitions of 
new concepts and institutions proposed by this normative act, such as data controller, data processor, data subject 
(person), special categories of personal data are analyzed. The scope of this normative act (subjective, temporal, 
territorial and others) is outlined. A study of the peculiarities of the structure of this act (in the form relevant at the 
time of writing). The exclusive types of rights introduced by this normative act, such as the right to delete data (right 
to be forgotten), the right to data portability and other types of rights provided by the GDPR are described. The limits 
of responsibility of subjects and penalties which are applied in case of commission by subjects of infringements of 
various levels in the field of protection of personal data are defined. The role of the Data Protection Officer (or DPO) 
is described. Some of its provisions that deserve special attention are analyzed. The characteristic features of this 
act that distinguish it from other world analogues are determined. The procedure for appealing to victims in order 
to protect their violated rights and interests in the field of personal data protection is described. The significance 
for the development of global regulation of the institute of personal data protection and all related legal relations  
is described.

Key words: IT law, GDPR, personal data protection, use of personal data, information security, cybersecurity, 
information legislation.
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АРБІТРАЖНА УГОДА В СПОРТІ
Постановка проблеми. Бурхливий розвиток 

спортивних відносин супроводжується низкою 
конфліктів, які потребують ефективного врегулю-
вання як на національному, так і на міжнародному 
рівнях. Суб’єкти спортивних відносин здебільшого 
передають свої спори на вирішення конкретним 
органам здійснення спортивного правосуддя, а 
не звертаються до державних судів. Такий підхід 
пояснюється тим, що суди загальної юрисдикції 
не пристосовані до ефективного та компетентного 
розгляду спортивних спорів, про що свідчить три-
валість розгляду справ і якість прийнятих рішень. 

Фундаментом для функціонування процесуаль-
ного феномена передання спорів на розгляд 
незалежній, кваліфікованій та об’єктивній третій 
особі є арбітражна угода, яка спрямована на вре-
гулювання процедури вирішення майбутніх спо-
рів або тих, що вже існують, і передбачає низку 
ефективних дій і взаємних обов’язків сторін про-
цесу для забезпечення ефективного та справед-
ливого розгляду спорів між ними [1, с. 7].

Стан дослідження теми. Реалії сьогодення 
свідчать, що питання правової природи, істот-
них умов, укладення й дійсності арбітражних 
угод у спортивній сфері в Україні комплексно не 
досліджувалися. Водночас окремі аспекти, пов’я-
зані з розумінням сутності спортивних відносин, 
спортивних спорів, механізму їх урегулювання, 
відображено в працях О.О. Біляєва, Г.Ю. Бордю-
гової, Г.М. Гніздовської, Л.І. Заїченко, О.А. Моргу-
нова, В.Н. Платонова, М.О. Ткалича, М.А. Тихоно-
вої та інших.

Метою статті є дослідження сутності арбітраж-
ної угоди в спорті та її особливостей.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Наявність арбітражної угоди відріз-
няє арбітраж від судочинства та є головною умо-
вою для будь-якого процесу вирішення спорів 
поза межами державних судів. Іншими словами, 
арбітраж залежить від самого існування угоди 
між сторонами. 

Типовий закон Юнсітрал (п. 1 ст. 7) визначає 
арбітражну угоду як угоду сторін про передачу 
до арбітражу всіх або певних спорів, які вини-
кли або можуть виникнути між ними у зв’язку 
з будь-якими конкретними правовідносинами, 
незалежно від того мають вони договірний харак-
тер чи ні [2]. Аналогічне визначення міститься 
й у Законі України «Про міжнародний комерцій-
ний арбітраж».

Європейська конвенція про зовнішньоторго-
вельний арбітраж (п. а ч. 2 ст. 1) визначає арбіт-
ражну угоду дещо інакше: це арбітражне застере-
ження в письмовій угоді або окрема арбітражна 
угода, підписана сторонами, або яка міститься 
в обміні листами, телеграмами чи в повідомлен-
нях телетайпом, а у відносинах між державами, 
у яких жоден із законів не вимагає письмової 
форми для арбітражної угоди, будь-яка домовле-
ність, укладена у формі, дозволеній цими зако-
нами [3].

Нью-Йоркська конвенція безпосередньо не 
закріплює поняття арбітражної угоди. Натомість 
у ній міститься «письмова угода», під якою розу-
міється угода, за якою сторони зобов’язуються 
передавати до арбітражу всі або певні спори, 
що виникли або можуть виникнути між ними 
у зв’язку з будь-якими конкретними договірними 
або іншими правовідносинами, об’єкт якої може 
бути предметом арбітражного розгляду [4]. Далі 
Конвенція уточнює, що термін «письмова угода» 
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включає арбітражне застереження в договорі або 
арбітражну угоду, підписану сторонами, або таку, 
що міститься в обміні листами або телеграмами. 
На нашу думку, підхід Нью-Йоркської конвенції 
є досить вдалим, проте визначення подане, вихо-
дячи з форми угоди, обов’язковість якої є спірним 
питанням у юридичній науці. 

Незважаючи на існування легального визна-
чення арбітражної угоди, у науковій літературі 
тривають спроби розкрити поняття й правову 
природу арбітражної угоди через виділення тих чи 
інших ознак. Так, М.М. Мальський під арбітраж-
ною угодою розглядає домовленість сторін про 
передачу спору, який виникнув чи може виник-
нути між ними в майбутньому, на розгляд до між-
народного комерційного арбітражу з можливістю 
визначення сторонами кількості й процедури 
призначення арбітрів, права, що застосовувати-
меться, місця арбітражу та інших умов арбітраж-
ного розгляду [1, с. 25].

В.В. Комаров звертає увагу, що арбітражна 
угода спрямована на вирішення арбітражем 
певного цивільно-правового спору, що виник між 
сторонами й виключає компетенцію державного 
суду [5, с. 38]. На цивілістичну природу арбіт-
ражної угоди звертає увагу й Р.А. Майданик. Так, 
науковець визначає арбітражну угоду як особли-
вого роду (ius generis) приватноправовий дого-
вір – волевиявлення, дію приватно-організацій-
ного типу, спрямовану на реалізацію цивільних 
правовідносин щодо реалізації громадянського 
права на захист. Приватноправові відносини, 
які виникають на підставі арбітражної угоди, 
безпосередньо не обслуговують майновий обо-
рот, а спрямовані на забезпечення й здійснення 
вже чинних цивільних правовідносин у рамках 
основного, матеріально-правового, договору 
[6, с. 366–367].

Частково погоджується із цивільно-правовою 
природою арбітражної угоди і Ю.Д. Притика, 
зазначаючи, що арбітражна угода, з одного боку, 
є інститутом приватного права, тобто результа-
том волевиявлення учасників цивільно-правових 
відносин, і має ознаки цивільно-правового дого-
вору, з іншого боку, є підставою для зміни громад-
ського порядку вирішення спорів, що виходить за 
межі приватноправових відносин і не належить 
до цивілістики [7, с. 267]. 

Аналіз наукових позицій дає змогу дійти вис-
новку, що арбітражна угода за своєю правовою 
природою є змішаним договором, оскільки стосу-
ється наявних і майбутніх спорів і визначає про-
цес, згідно з яким ці спори будуть урегульовані.

Спортивний арбітражний суд (далі – CAS) 
у рішеннях відзначив, що арбітражна угода 
є угодою, згідно з якою сторони погоджуються, 
що наявні та/або майбутні спори вирішуються 
арбітражним судом відповідно до процесуаль-
них положень, таким чином виключаючи компе-
тенцію державних судів. Вирішальним є те, що 
сторони висловлюють свою волю на передачу 
спору на вирішення до арбітражного суду, а не 
до державного [8]. Так, у рішенні Arbitration CAS 
2012/A/2688 Persisam Putra Samarinda, Deltras 
Sidoardjo FC, Pelita Jaya FC, L. & E. v. Football 
Association of Indonesia (PSSI), award of 12 April 
2012 [9] CAS посилається на статтю 62 пара- 
графа 3 статуту ФІФА й указує, що суб’єктам 
спору забороняється звертатися до звичайних 
судів. Водночас вони зобов’язані звертатися 
в незалежний правомірний арбітраж, юридично 
визначений нормами асоціації чи конфедерації, 
або в CAS. 

У Статуті ГО «Федерація боксу України»  
(далі – ФБУ) і Положенні про організацію та діяль-
ність Контрольно-дисциплінарної комісії Федера-
ції боксу України також передбачено, що членам, 
спортсменам, тренерам, спортивним клубам, 
менеджерам, промоутерам та іншим особам, 
які працюють або задіяні в системі боксу, не 
рекомендується переносити свої спори до судів 
загальної юрисдикції [10; 11]. 

Згідно зі ст. 29 Дисциплінарних правил  
Української асоціації футболу (далі – УАФ), для вирі-
шення будь-яких спірних питань і конфліктів, що 
виникають між суб’єктами футболу в межах дії Ста-
туту або регламентних документів УАФ юридичні 
особи, клуби, офіційні та посадові особи, тренери, 
футболісти повинні використовувати виключно вну-
трішні засоби правового захисту в межах норм 
статутних і регламентних документів УАФ, а також 
у Спортивному арбітражному суді як останній 
інстанції. У випадку подання позовних заяв до судів 
загальної юрисдикції для вирішення будь-яких спір-
них питань і конфліктів, що виникають між суб’єк-
тами футболу в межах дії Статуту або регламентних 
документів УАФ, а також Спортивного арбітражного 
суду орган зобов’язує заявників відмовитися від 
позову шляхом подання відповідної заяви до суду 
загальної юрисдикції, наслідком чого має стати 
закриття провадження у справі судом загальної 
юрисдикції, та застосовує дисциплінарні санкції 
згідно з Дисциплінарними правилами УАФ [12].

Такий підхід пояснюється тим, що в спорті 
існує власна система органів здійснення спор-
тивного правосуддя, які хоч не є недержавними, 
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однак є не менш дієвим, а більш компетентним 
та оперативним способом урегулювання спор-
тивних спорів.

Як зазначалося вище, арбітражна угода може 
бути самостійною угодою або частиною інших 
документів (арбітражне застереження). Як арбіт-
ражне застереження, так й окрема арбітражна 
угода мають спільну мету – передати спір, май-
бутній чи наявний, на вирішення третейському 
суду. Арбітражне застереження міститься в основ-
ному договорі, є однією з умов цього договору, 
що була погоджена сторонами на стадії розро-
блення тексту договору та при його підписанні. 
Окрема арбітражна угода – це домовленість 
сторін щодо передачі в арбітраж уже наявних 
спорів, які виникли на основі конкретних право-
відносин. Як зазначають А. Редферн і М. Хантер, 
арбітражні застереження «дивляться в майбутнє», 
а арбітражні угоди – «у минуле» [13, с. 131]. На 
думку В.Л. Чубарєва, обидві ці форми арбітраж-
них угод зараз розглядаються в міжнародному 
арбітражному процесі як такі, що мають однакову 
юридичну силу і спричиняють ідентичні правові 
наслідки [14, с. 532]. 

Варто констатувати, що у сфері спорту засто-
совуються як арбітражне застереження, так 
й окрема арбітражна угода. Водночас існує дещо 
інший порядок укладення арбітражної угоди, 
відмінний від порядку укладення в міжнарод-
ному комерційному арбітражі. Так, посилання 
передати спортивний спір на розгляд до органу 
спортивного правосуддя може міститися в арбіт-
ражному застереженні, прописаному в договорі 
або регламенті, або в окремо укладеній пізніше 
арбітражній угоді (арбітражний розгляд у першій 
інстанції), або в результаті апеляції, поданої на 
рішення федерації, асоціації або іншого спортив-
ного органу, якщо статут, або регламентні доку-
менти таких органів, або окрема угода передба-
чають можливість подання апеляції (апеляційний 
арбітражний розгляд). 

Отже, арбітражне застереження може бути 
встановлене різними способами: 1) міститися 
в актах різних спортивних органів і їх членів;  
2) у договорі, наприклад, між посередником 
і спортсменом, між посередником і клубом;  
3) у заявках до спортивних подій (Entry form). Так, 
відповідно до п. 6 Роз’яснень до ст. 44 Олімпій-
ської Хартії [15], кожен учасник Олімпійських ігор 
незалежно від його функції повинен дотримува-
тися заявкового процесу, як це визначено Вико-
навчим комітетом МОК, включаючи підписання 
заявки, що містить зобов’язання: (І) дотримуватися  

Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінго-
вого кодексу; (ІІ) передавати спори до Спортив-
ного арбітражного суду. Пункт 2 ст. 61 Олімпійської 
Хартії встановлює, що будь-яке спірне питання, 
яке виникає з приводу або у зв’язку з Олімпій-
ськими іграми, подається виключно до Спортив-
ного арбітражного суду відповідно до Кодексу 
CAS. CAS у цьому контексті зазначив, що юрис-
дикція CAS стосовно спорів, що виникають або 
пов’язані з Олімпійськими іграми, визначається 
Олімпійською Хартією, а не правилами різних 
міжнародних федерацій, які, відтак, не можуть 
обмежити це [16]. Аналогічними є рішення у спра-
вах Arbitration CAS ad hoc Division (O.G. Sydney) 
00/015 Mihaela Melinte/International Amateur 
Athletic Federation (IAAF), award of 29 September 
2000 та Arbitration CAS ad hoc Division (OG Lon- 
don) 12/006 Ángel Mullera Rodriguez v. Royal Spa- 
nish Athletics Federation (RFEA), Spanish Olympic 
Committee (COE) & Superior Sports Council (CSD), 
award of 1 August 2012, де CAS вирішив, що, 
беручи участь в Олімпійських іграх, федерації 
визнають арбітражне застереження, яке міститься  
в Олімпійській Хартії [17; 18].

Арбітражне застереження, як правило, 
міститься в актах відповідної спортивної органі-
зації. Так, у Статуті ГО «Федерація боксу України» 
і Положенні про організацію та діяльність Контроль-
но-дисциплінарної комісії Федерації боксу України 
передбачено, що органом здійснення правосуддя 
в системі ФБУ є Контрольно-дисциплінарна комі-
сія ФБУ (далі – КДК ФБУ). КДК ФБУ вирішує всі 
внутрішні конфлікти та спори між ФБУ, її членами, 
місцевими осередками, спортсменами, трене-
рами й іншими особами, які задіяні або працюють 
у боксі, згідно з вимогами законодавства України 
та регламентних документів AIBA, EUBC і ФБУ.

Відповідно до статуту ГО «Федерація гімна-
стики України» (далі – ФГУ), органом, що здійс-
нює спортивне правосуддя й застосовує дисциплі-
нарні заходи відповідно до правил  і регламентів 
федерації, є Дисциплінарна комісія та Президія 
федерації. Зокрема, Дисциплінарна комісія ФГУ 
створюється з метою розгляду питань порушень 
членами ФГУ приписів чинного статуту, регламен-
тів, положень і рішень ФГУ, неетичної та неспор-
тивної їхньої поведінки, а також для профілактики 
недопущення вказаних порушень [19].

Відповідно до Статуту Української асоціації 
футболу, органами здійснення футбольного пра-
восуддя УАФ є (ст. 49 Статуту УАФ) є:

– Контрольно-дисциплінарний комітет  
(КДК УАФ) – орган першої інстанції;
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– Апеляційний комітет (АК УАФ) – орган другої 
інстанції.

КДК УАФ здійснює контроль за дотриманням 
особами, які задіяні або працюють у футболі, 
законодавства України, статутних і регламентних 
документів УАФ, а також розглядає питання щодо 
їх порушень.

До юрисдикції Апеляційного комітету УАФ від-
носиться розгляд апеляційних скарг на рішення 
КДК та дисциплінарних органів юридичних осіб.

Окремо потрібно звернути увагу на те, що 
у сфері футболу є орган, який хоч і не віднесений 
до органів здійснення футбольного правосуддя, 
але розглядає спори з широкого спектру питань, – 
Палата з вирішення спорів УАФ.

Палата з вирішення спорів УАФ (ПВС 
УАФ) – незалежна, утворена згідно з вимогами 
ФІФА, інстанція розгляду й вирішення справ або 
врегулювання спорів і прийняття рішень між 
суб’єктами футболу. Палата має виключну компе-
тенцію розглядати та вирішувати спори, пов’язані 
з діяльністю у футболі, а саме: 1) між професіо-
нальними клубами та футболістами, а також між 
професіональними клубами і тренерами, які сто-
суються питань працевлаштування й контрактних 
спорів, що виникають із трудових правовідносин; 
2) між професіональними клубами з питань вико-
нання трансферних зобов’язань; 3) між профе-
сіональними клубами й аматорськими клубами 
або дитячо-юнацькими спортивними закладами 
з питань визначення розміру та виплати компен-
сації за підготовку футболістів і за механізмом 
солідарності; 4) між клубами та футболістами сто-
совно всіх контрактних спорів, що виникають із 
договорів на спортивну підготовку футболіста;  
5) спори за участю посередників, як це визначено 
Регламентом УАФ щодо діяльності посередників.

Дисциплінарні органи юридичних осіб вико-
нують делеговані УАФ функції органів першої 
інстанції щодо розгляду справ, не пов’язаних із 
діяльністю в професіональному футболі й не від-
несених до виключної компетенції КДК УАФ чи 
Палати з вирішення спорів УАФ. 

Зважаючи на вищевикладене, варто зазна-
чити, що суб’єкти спорту переважно звертаються 
до відповідних органів спортивних організацій, 
компетенція яких передбачена статутами (регла-
ментами, положеннями) відповідних спортивних 
організацій. Зазначені органи іменуються квазі-
арбітражними, з огляду на те що сама процедура 
розгляду схожа на третейський або арбітражний 
розгляд (наявність арбітражної угоди, досліджу-
ються докази, виноситься рішення тощо), однак 

сутнісні характеристики такого вирішення спор-
тивного спору не дають підстав для поширення на 
них вимог законів України «Про третейські суди» 
та «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Окремо варто звернути увагу на арбітражне 
застереження, яке міститься майже в усіх статут-
них і регламентних документах спортивних орга-
нізацій, оскарження рішень органів здійснення 
спортивного правосуддя в CAS як останній інстан-
ції. Спортивний арбітражний суд (штаб-квартира 
в Лозанні (Швейцарія)) розглядає та вирішує 
спори, що виникають у сфері спорту, шляхом 
арбітражного розгляду й/або медіації. Основними 
напрямами діяльності CAS є вирішення пере-
даних на його розгляд спорів у першій інстанції; 
вирішення спорів за апеляційною процедурою 
в разі оскарження рішень федерацій, асоціацій 
або інших спортивних органів, якщо це передба-
чено їхніми статутами, регламентними докумен-
тами або спеціальною угодою; вирішення спорів 
ad hoc, яке здійснюється спеціальною палатою 
під час Олімпійських ігор та інших великих спор-
тивних заходів; вирішення спорів шляхом медіа-
ції. 

Потрібно також зауважити, що в Додатку ІІ 
Кодексу САS передбачено стандартні статті для 
тих, хто бажає включити посилання на арбітраж. 
Так, у статуті спортивної федерації, асоціації або 
іншого спортивного органу зазначається: «Будь-
яке рішення, прийняте … (назва дисциплінар-
ного трибуналу або аналогічного суду спортив-
ної федерації) може бути оскаржено виключно 
шляхом апеляції до Спортивного арбітражного 
суду в Лозанні, Швейцарія, який вирішить спір 
остаточно відповідно до Кодексу спортивного 
арбітражу. Строк на подання апеляції становить 
двадцять один день з моменту отримання оскар-
жуваного рішення». У разі укладення арбітражної 
угоди після виникнення спору спочатку йде стис-
лий опис спору, а вже потім зазначається, що спір 
буде винесено виключно на розгляд Спортивного 
арбітражного суду в Лозанні, Швейцарія, та оста-
точно вирішено відповідно до Кодексу спортив-
ного арбітражу. Арбітражне застереження, що 
має бути включене до Контракту, може виглядати 
таким чином: «Будь-який спір, що виникає або 
пов’язаний із цим контрактом, буде винесено 
виключно на розгляд Спортивного арбітражного 
суду в Лозанні, Швейцарія, та остаточно вирі-
шено відповідно до Кодексу спортивного арбіт-
ражу» [21]. 

У одному з рішень CAS звернув увагу на те, 
що для того, щоб арбітражне застереження чи 
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арбітражна угода були дійсними, вони повинні 
чітко визначити згоду сторін на арбітраж, обсяг 
і межу цієї згоди. Далі застереження має охоплю-
вати предмет, щодо якого сторони мають намір 
звернутися в арбітраж, і має містити визначе-
ний метод вирішення спорів, а також винят-
кові (ексклюзивні) права. У цьому рішенні суд 
також звернув увагу на те, що стандартне арбіт-
ражне застереження змінилося в Кодексі Бас-
кетбольного арбітражного трибуналу (далі – BAT) 
у 2010 році (вступило в силу у 2011 році). Якщо 
раніше передбачалася можливість оскарження 
рішень у CAS, то стандартне положення 2011 року 
визначає BAT як останню інстанцію та виключає  
юрисдикцію CAS [22].

Висновки з дослідження та перспективи подаль-
ших розвідок у цьому напрямі. З огляду на вище-
викладене, арбітражна угода у сфері спорту – це 
угода сторін про передачу спору, який виник чи 
може виникнути між ними в майбутньому, на 
розгляд до органів здійснення спортивного пра-
восуддя, що має наслідком виключення юрисдик-
ції державних судів. Арбітражна угода може бути 
самостійною угодою або частиною інших докумен-
тів (арбітражне застереження). Арбітражне засте-
реження може міститися в договорі (укладеному 
між посередником і спортсменом або між спортс-
меном і клубом тощо), у статутних і регламентних 
документах спортивних організацій, заявках на 
участь у спортивних подіях (Entry form).
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Залізко Оксана Миколаївна
АРБІТРАЖНА УГОДА В СПОРТІ
Стаття присвячена визначенню сутності арбітражної угоди в спорті. Проаналізовано наукові позиції та між-

народні акти щодо поняття арбітражної угоди. Автором запропоновано власне визначення поняття «арбітражна 
угода в сфері спорту» – угода сторін про передачу спору, який виник чи може виникнути між ними в майбутньому, 
на розгляд до органів здійснення спортивного правосуддя, що має наслідком виключення юрисдикції держав-
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них судів. Арбітражна угода може бути самостійною угодою або частиною інших документів (арбітражне засте-
реження). Арбітражне застереження може міститися в договорі (укладеному між посередником і спортсменом 
або між спортсменом і клубом тощо), у статутних і регламентних документах спортивних організацій, заявках на 
участь у спортивних подіях (Entry form). Обґрунтовується теза, що арбітражна угода, з якої випливає компетенція 
органів здійснення спортивного правосуддя, відрізняється від арбітражних угод, що є підставами для передачі 
спорів до міжнародних комерційних арбітражів. Посилання передати спортивний спір на розгляд до органу спор-
тивного правосуддя може міститися в арбітражному застереженні, прописаному в договорі або регламенті, або 
в окремо укладеній пізніше арбітражній угоді (арбітражний розгляд у першій інстанції), або в результаті апеляції, 
поданої на рішення федерації, асоціації або іншого спортивного органу, якщо статут, або регламентні документи 
таких органів, або окрема угода передбачають можливість подання апеляції (апеляційний арбітражний розгляд). 

Установлено, що суб’єкти спорту переважно звертаються до відповідних органів спортивних організацій, ком-
петенція яких передбачена статутами (регламентами, положеннями) відповідних спортивних організацій. Такий 
підхід пояснюється тим, що в спорті існує власна система органів здійснення спортивного правосуддя, які хоч 
не є недержавними, однак є не менш дієвим, а більш компетентним та оперативним способом урегулювання 
спортивних спорів.

Зазначено, що майже в усіх статутних і регламентних документах спортивних організацій міститься арбіт-
ражне застереження, яке передбачає, що рішення можуть бути оскаржені до CAS як останньої інстанції.

Ключові слова: спортивний арбітраж, арбітражна угода, арбітражне застереження, арбітражна угода в спорті, 
вирішення спорів.

Zalizko Oksana
ARBITRATION AGREEMENT IN SPORTS
The article is devoted to defining the essence of the arbitration agreement in sports. Scientific positions and inter-

national acts on the concept of arbitration agreement was analyzed. Author proposed her own definition of the con-
cept of “arbitration agreement in sports” – an agreement between the parties to submission a dispute that has arisen 
or may arise between them in the future, for consideration by the sport dispute resolution bodies, which has the effect 
of excluding the jurisdiction of state courts. The arbitration agreement may be an independent agreement or be part 
of other documents (arbitration clause). The arbitration clause may be contained in the contract (concluded between 
the mediator and the athlete or between the athlete and the club, etc.), in the statutory and regulatory documents 
of sports organizations, applications for participation in sporting events (Entry form). It is argued that the arbitration 
agreemen which the competence of sport dispute resolution bodies is followed diverge arbitration agreements, that 
are the basis for the submission of disputes to international commercial arbitration. 

A reference related to submission of sport disputes for consideration by the sport dispute resolution body may 
arise out of an arbitration clause contained in a contract or regulations or by reason of a later arbitration agreement 
(ordinary arbitration proceedings) or may involve an appeal against a decision rendered by a federation, association 
or sports-related body where the statutes or regulations of such bodies, or a specific agreement provide for an appeal 
(appeal arbitration proceedings).

It is established that sport stakeholders mainly apply to the relevant bodies of sports organisations, the com-
petence of which is provided by the statutes (regulations,) of the relevant sports organisations. This approach is 
explained by the fact that in sports sphere has its own system of sport dispute resolution bodies, which are non-gov-
ernment bodies, however are no less effective and more competent and efficient way of resolving sports disputes.

The article states that almost all statutory and regulatory documents of sports organisations contain  
an arbitration clause, which stipulates that decisions may be appealed to the CAS as a last instance.

Key words: sport arbitration, arbitration agreement, arbitration clause, arbitration agreement in sports, dispute 
resolution.
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МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ  
ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Вивчення елементів 
системи права потребує досліджень їх зв’язків 
між собою, оскільки саме таким чином ілюстру-
ється єдність системи права, власне, і завдяки 
такій єдності й можна вести мову про систем-
ність у праві, адже мало мати сукупність елемен-
тів, потрібно, щоб між ними існували структурні 
зв’язки (тоді й можна стверджувати, що існує не 
сукупність, а система). Дослідження тематики 
міжгалузевих зв’язків виконавчого права України 
в цілому й, зокрема, виконавчого права України 
та сімейного права України нині ще не має широ-
кого розповсюдження. Хоча ця тематика є акту-
альною, виходячи зі значної кількості рішень, які 
підлягають примусовому виконанню, у тому числі 
й рішень у справах у сімейних правовідносинах.

Стан дослідження теми. Проблематика сімей-
них правовідносин розглянута в наукових працях 
І.В. Жилінкової, В.А. Ватрас, В.О. Кожевникової 
та інших учених-юристів, а проблемним аспектам 
організації та здійснення примусового виконання 
рішень присвячені наукові роботи С.Я. Фурси, 
С.В. Щербак, А.М. Авторгова й інших науковців-ю-
ристів. Проте тематика міжгалузевих зв’язків 
виконавчого права України та сімейного права 
України поки що не отримала належної уваги 
серед наукової спільноти.

Мета статті – дослідити міжгалузеві зв’язки 
виконавчого права України та сімейного права 
України через призму їх міжгалузевої взаємодії, 
міжгалузевого взаємного впливу, міжгалузевого 
правового й колізійного регулювання.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Перш ніж здійснювати наукове 

дослідження, варто окреслити його методоло-
гічну основу. Такою основою наукового дослі-
дження є вчення М.Ю. Челишева про міжгалузеві 
зв’язки у праві. Наведений науковець писав про 
міжгалузеві зв’язки цивільного права, однак, як 
влучно помічено Л.Т. Бакуліною, хоча узагаль-
нення М.Ю. Челишева й зроблені на матеріалі 
цивільного права, по суті, мають фундаментальне 
та загальнотеоретичне значення [1, c. 222–223]. 
М. Ю. Челишевим запропоновано таку структуру 
міжгалузевих зв’язків: 1) міжгалузева взаємодія 
(взаємний динамічний зв’язок цивільного права 
й інших галузей); 2) міжгалузевий взаємний 
вплив (вплив одне на одного різних, таких, що 
перетинаються, правових утворень); 3) міжга-
лузеве правове регулювання (процес упоряд-
кування відносин за допомогою різногалузевих 
засобів, у рамках якого цивілістичні інструменти 
поєднуються з іншими галузевими інструмен-
тами приватного та публічного права); 4) колі-
зійне регулювання (звід правил, які узгоджують 
дію норм цивільного права й інших правових 
утворень) [2, c. 60–62]. Наведена класифікація 
структури міжгалузевих зв’язків може бути запо-
зичена для дослідження міжгалузевих зв’язків 
та інших галузей права, зокрема й міжгалузевих 
зв’язків виконавчого права України та сімейного 
права України, про що й буде йтися далі в науко-
вій статті.

Щодо міжгалузевої взаємодії, застосування 
у сфері організації та здійснення примусо-
вого виконання рішень понять і конструкцій 
сімейного права варто звернути увагу на таке. 
Зокрема, у ч. 3 ст. 58 Закону України «Про вико-
навче провадження» вживається поняття «член 
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сім’ї» (у тому контексті, що якщо член сім’ї борж-
ника призначений зберігачем майна, то він не 
має права на отримання за зберігання майна 
винагороди). Також це поняття вживається  
в абз. 2 ч. 2 ст. 70 указаного вище Закону України 
(зокрема, щодо відрахування аліментів на утри-
мання членів сім’ї). В абз. 2 ч. 3 ст. 14 Закону 
України «Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів» ідеться про поняття сім’ї держав-
ного виконавця (у контексті збереження права 
сім’ї загиблого державного виконавця на отри-
мання житлової площі). У Конституції України 
терміни «сім’я», «члени сім’ї», «родичі», «сімейне 
життя», «утримання» тощо без визначення змі-
сту вживаються неодноразово [3]. Відповідно до 
ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу (далі – СК) України, 
сім’ю становлять особи, які спільно прожива-
ють, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 
права й обов’язки. Поняття «сім’я» як юридична 
категорія розглядається досить широким загалом 
науковців-цивілістів. І.В. Жилінкова зазначає, що 
в приписах ч. 2 ст. 3 СК України розкрито юри-
дичне визначення сім’ї. Якщо при визначенні сім’ї 
обмежуватися тільки її юридичними ознаками, то 
визначення буде звучати таким чином: сім’я – це 
об’єднання осіб, пов’язаних між собою правами 
й обов’язками, що випливають зі шлюбу, спорід-
неності, властивості, усиновлення й іншої форми 
відносин [4, с. 250]. Д.В. Фолошня, погоджуючись 
з І.В. Жилінковою, резонно звертає увагу на те, 
що серед недоліків структури та змісту ч. 2 ст. 3 СК 
України можна назвати таке: законодавець пішов 
шляхом простого переліку окремих ознак сім’ї, 
які, зрештою, не становлять чіткого і стислого 
юридичного визначення, оскільки не всі ознаки 
названі; ужиті законодавцем ознаки наявності 
взаємних прав та обов’язків, спільного прожи-
вання та спільного побуту можуть сприйматися 
неоднозначно, у такому вигляді їх цілком реально 
застосовувати до студентів, як проживають у зви-
чайному гуртожитку в одній кімнаті, отже, можна 
зробити висновок, що вони також сім’я; ознака 
спільного проживання, указана в Кодексі, ніве-
люється в ньому ж положеннями про факульта-
тивність щодо подружжя, яке вважається сім’єю 
і без спільного проживання з поважних при-
чин (навчання, робота, лікування, необхідність 
догляду за батьками, дітьми тощо). Це ж стосу-
ється й дитини, яка належить до сім’ї батьків і тоді, 
коли спільно з ними не проживає (ч. 2 ст. 3 СК 
України) [5, с. 86]. І справді, з одного боку, зако-
нодавець, даючи нормативне визначення сім’ї, 

окреслив її ознаки, проте тут же вказав на наяв-
ність винятків із цих ознак. В.А. Ватрас пропонує 
таке визначення поняття: сім’я – це юридичний 
зв’язок між фізичними особами, заснований 
на шлюбі, відносинах родинності, усиновленні 
та інших підставах, передбачених у законі, який 
проявляється в наділенні їх на засадах рівності 
взаємними особистими немайновими та майно-
вими сімейними правами й обов’язками, спіль-
ному житті, спільності інтересів і взаємній юри-
дичній відповідальності [6, с. 89]. Наведене 
визначення цікаве тим, що в ньому поняття сім’ї 
розкривається не через сукупність/спільність 
осіб (тобто не через категорію суб’єкта/суб’єктів), 
а через зв’язок відповідних суб’єктів – фізичних 
осіб (тобто за фактом відношення між ними). 
До речі, у науковій статті В.А. Ватрас можна від-
найти згадки про існування декількох підходів до 
застосування визначення сім’ї. Перший підхід 
полягає в тому, що юридичне визначення сім’ї, 
як і закріплення такої дефініції, у чинному зако-
нодавстві не потрібне. Ця думка обґрунтовується 
тим, що сім’я є не юридичною категорією, а соці-
альною, оскільки суб’єктом сімейного права є не 
сім’я, а конкретні особи (подружжя, діти, батьки) 
[6, с. 85]. Альтернативний же підхід передбачає 
потребу закріплення юридичної категорії сім’ї (що 
й має місце, нехай і не будучи позбавленим недо-
ліків, у ч. 2 ст. 3 СК України). Поняття сім’ї тісно 
пов’язане з іншим поняттям – «член сім’ї», адже 
в ньому розкривається суб’єктний склад сім’ї. 
Стосовно поняття «член сім’ї» Конституційний Суд 
України виходить з об’єктивної відмінності його 
змісту залежно від галузі законодавства [3]. У СК 
України поняття «члени сім’ї» вживається нерідко. 
Наприклад, у ч. 1 ст. 1 СК України йдеться про 
«батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, 
інших членів сім’ї та родичів»; у ч. 2 ст. 1 – про 
«утвердження почуття обов’язку перед батьками, 
дітьми та іншими членами сім’ї»; у ч. 3 ст. 2 – про 
інших членів сім’ї, визначених СК України (ура-
ховуючи приписи ч. ч. 1–2 ст. 2 СК України, це 
члени сім’ї, крім як подружжя, батьки, діти, уси-
новлювачі, усиновлені, мати, батько, баба, дід, 
прабаба, прадід, внуки, правнуки, рідні брати, 
рідні сестри, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок); 
у ч. 3 ст. 3 – про одиноку особу, яка має права 
члена сім’ї; у ч. 1 ст. 8 та ч. 1 ст. 9 – про подружжя, 
батьків і дітей, інших членів сім’ї та родичів; у ч. 
ч. 1, 3 ст. 55 – про дружину, чоловіка, інших членів 
сім’ї; у ч. 2 ст. 59 – про дружину, чоловіка, дітей, 
інших членів сім’ї; у ч. 4 ст. 76 – про піклування 
про членів сім’ї; у ч. 1 ст. 171 – про дитину, бать-
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ків, інших членів сім’ї; у ч. 2 ст. 238 – про усинов-
леного, усиновлювача, інших членів сім’ї; у ч. 2, 
3 ст. 252 – про сім’ю патронатного вихователя, її 
членів, патронатного вихователя; у розділі V – про 
інших членів сім’ї та родичів. Проте чітко визна-
ченого вичерпного переліку осіб, які є членами 
сім’ї, або хоча б вичерпний перелік критеріїв, 
яким мають відповідати відповідні суб’єкти, щоб 
уважатися членами сім’ї, немає. І.Л. Сердечна 
зазначає, що з аналізу нормативного та доктри-
нального підходів до визначення поняття «член 
сім’ї» випливає висновок, що основні ознаки 
щодо розуміння цього терміна мають бути сфор-
мульовані саме в галузі сімейного права, однак 
при цьому кожна галузь права, яка використо-
вує це поняття, має дати власне визначення, що 
відповідає її меті. Наведена науковець-юрист 
пропонує таке визначення: член сім’ї (у сімей-
но-правовому аспекті) – це особа, яка має тіс-
ний правовий зв’язок із сім’єю, що ґрунтується 
на шлюбі, спорідненні, усиновленні, інших фор-
мах влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, характеризується спіль-
ністю життя й інтересів, наявністю взаємних прав 
та обов’язків, передбачених сімейним законо-
давством [7, с. 92–93].

Ураховуючи вказане, беручи до уваги приписи 
СК України щодо того, що немає вичерпного 
переліку підстав створення сім’ї (зокрема див. 
ч. 4 ст. 3 СК України), а також те, що, як вида-
ється, метою правового регулювання організації 
та здійснення примусового виконання рішень 
є забезпечення ефективності й дієвості примусо-
вого виконання рішень, для цілей виконавчого 
права до кола членів сім’ї пропонується відносити 
фізичних осіб, які відповідають хоча б одному 
з наведених критеріїв: 1) перебування в шлюбі 
(фізична особа належить до членів сім’ї тієї фізич-
ної особи, з якою вона перебуває в шлюбі);  
2) кровне споріднення (фізична особа належить 
до членів сім’ї тієї фізичної особи, з якою вона 
перебуває в кровному спорідненні); 3) усинов-
лення, інші форми влаштування дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування (усиновле-
ний уважається членом сім’ї усиновителя, усино-
витель уважається членом сім’ї усиновлюваного 
тощо); 4) спільне проживання, а також пов’яза-
ність спільним побутом, а також наявність вза-
ємних прав та обов’язків (наприклад, жінка/
чоловік, які спільно проживають, мають спільний 
побут, взаємні права й обов’язки, але не перебу-
вають у шлюбі між собою, уважаються членами  
однією сім’ї – їхньої сім’ї).

Міжгалузевий взаємний вплив виконавчого 
права України та сімейного права України про-
являється у взаємному впливі утворень вико-
навчого права й сімейного права, зокрема його 
норм та інститутів. Наведене можна просте-
жити на прикладі нормативних положень, якими 
встановлюються певні обмеження щодо звер-
нення стягнення. Зокрема, згідно з приписами 
ч. 1 ст. 190 СК України, можливим є укладення 
договору між тим із батьків, із ким проживає 
дитина, і тим із батьків, хто проживає окремо від 
неї, з дозволу органу опіки та піклування про при-
пинення права на аліменти для дитини у зв’язку 
з передачею права власності на нерухоме майно 
(житловий будинок, квартиру, земельну ділянку 
тощо). Відповідно до приписів ч. 4 ст. 190 СК 
України, на майно, одержане за договором від-
повідно до ч. 1 цієї статті, не може бути звернене 
стягнення. Відповідно до приписів ч. 1 ст. 89 СК 
України, між подружжям, а також між особами, 
шлюб між якими розірвано, може бути укладено 
договір про припинення права на утримання 
взамін набуття права власності на житловий 
будинок, квартиру чи інше нерухоме майно або 
одержання одноразової грошової виплати. Згідно 
з приписами ч. 3 ст. 89 СК України, на майно, 
одержане на підставі договору про припинення 
права на утримання, не може бути звернене стяг-
нення. В.О. Кожевникова зазначає, що сімейне 
законодавство України встановлює диспозитивне 
регулювання аліментних правовідносин чоловіка 
та дружини. Відповідно, подружжя наділено пра-
вом на укладення договорів щодо утримання, а 
норми закону, що передбачають сплату алімен-
тів у примусовому (судовому) порядку, застосо-
вуються тільки за відсутності домовленості між 
сторонами [8, с. 439–440]. Безумовно, диспози-
тивність у регулюванні відносин щодо утримання 
між чоловіком і дружиною наявна. Але навряд чи 
варто ставити в один ряд примусовий і судовий 
порядки, адже суд може ухвалити стягнення алі-
ментів, проте він не має повноважень щодо при-
мусового виконання свого рішення, примусове 
стягнення аліментів здійснюється виконавцем 
у виконавчому провадженні.

У цьому контексті було б доцільним доповнити 
ст. 55 Закону України «Про виконавче прова-
дження» формулюваннями «на майно, в інших 
випадках, передбачених законодавством», адже 
назва цієї статті – «Майно, на яке не може бути 
звернено стягнення», однак у її змісті не названі 
всі випадки/майно, на яке не може бути звер-
нено стягнення. Пропоноване доповнення до  
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наведеної статті додасть приписам цієї статті 
більш широкого змісту, адже заборона на звер-
нення стягнення на певні види майна встанов-
лена нормами різних актів законодавства, при-
клади тому – ч. 3 ст. 89, ч. 4 ст. 190 СК України, 
ст. 73 Закону України «Про виконавче прова-
дження» (адже кошти теж розуміються як майно, на 
користь цього, наприклад, свідчить те, що ст. 192  
ЦК України «Гроші (грошові кошти)» міститься 
в главі 13 ЦК України «Речі. Майно»). Міжгалузе- 
вий взаємний вплив виконавчого права та сімей-
ного права простежується й у встановленні нор-
мами відповідних галузей права періоду стяг-
нення аліментів за виконавчими листами за 
минулий час, зокрема це десятирічний строк, що 
передував пред’явленню виконавчого листа до 
виконання (ч. 4 ст. 194 СК України, п. 4 розділу 
XVI Інструкції з організації примусового вико-
нання рішень).

Міжгалузеве правове та колізійне регулювання 
в контексті виконавчого права України та сімей-
ного права України простежується в прямих чи опо-
середкованих відсилках у нормах законодавства 
про виконавче провадження до норм сімейного 
законодавства й навпаки. Наприклад, у п. 1 розділу 
XVI Інструкції з організації примусового виконання 
рішень (щодо того, що державний виконавець 
направляє стягувачу одночасно з постановою про 
відкриття виконавчого провадження роз’яснення 
положень ч. 5 ст. 157 СК України) наявна пряма 
відсилка до ч. 5 ст. 157 СК України (там мова 
йде про вирішення питання тимчасового виїзду 
дитини за межі України на строк до одного місяця). 
В абзаці 2 ч. 1 ст. 196 СК України (щодо розміру 
пені за прострочення сплати аліментів, оплати 

додаткових витрат на дитину) наявне посилання 
на ч. 14 ст. 71 Закону України «Про виконавче 
провадження» (щодо заходів, які може вчиняти 
виконавець за наявності заборгованості зі сплати  
аліментів).

Висновки з дослідження та перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. У науко-
вій статті розкриті міжгалузеві зв’язки виконав-
чого права України та сімейного права України 
через аналіз їх міжгалузевої взаємодії, міжгалу-
зевого взаємного впливу, міжгалузевого право-
вого регулювання й міжгалузевого колізійного 
регулювання. Як рекомендації (аспект міжга-
лузевої взаємодії виконавчого права України 
та сімейного права України) варто узагальнити, 
що для цілей виконавчого права до кола членів 
сім’ї пропонується відносити фізичних осіб, які 
відповідають хоча б одному з наведених кри-
теріїв: 1) перебування в шлюбі (фізична особа 
належить до членів сім’ї тієї фізичної особи, 
з якою вона перебуває в шлюбі); 2) кровне 
споріднення (фізична особа належить до членів 
сім’ї тієї фізичної особи, з якою вона перебуває 
в кровному спорідненні); 3) усиновлення, інші 
форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування (усиновлений 
уважається членом сім’ї усиновителя, усинови-
тель вважається членом сім’ї усиновлюваного 
тощо); 4) спільне проживання, а також пов’я-
заність спільним побутом, наявність взаємних 
прав та обов’язків (наприклад, жінка/чоловік, 
які спільно проживають, мають спільний побут, 
взаємні права й обов’язки, але не перебувають 
у шлюбі між собою, уважаються членами однією 
сім’ї – їхньої сім’ї).
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Сергієнко Наталія Артурівна
МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
У науковій статті розглянуті міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та сімейного права України крізь 

призму їх міжгалузевої взаємодії, міжгалузевого взаємного впливу, міжгалузевого правового регулювання та 
міжгалузевого колізійного регулювання. За основу вказаної структури міжгалузевих зв’язків взято вчення  
М.Ю. Челишева про міжгалузеві зв’язки цивільного права, оскільки пропонована цим ученим-юристом структура 
міжгалузевих зв’язків видається відносно простою та зрозумілою, проте водночас ґрунтовною. Щодо міжгалу-
зевої взаємодії виконавчого права України та сімейного права України, то в науковій статті запропоновано, 
щоб для цілей виконавчого права до кола членів сім’ї відносили фізичних осіб, які відповідають хоча б одному  
з наведених критеріїв: 1) перебування в шлюбі (фізична особа належить до членів сім’ї тієї фізичної особи, з якою 
вона перебуває в шлюбі); 2) кровне споріднення (фізична особа належить до членів сім’ї тієї фізичної особи,  
з якою вона перебуває в кровному спорідненні); 3) усиновлення, інші форми влаштування дітей-сиріт і дітей, поз-
бавлених батьківського піклування (усиновлений уважається членом сім’ї усиновителя, усиновитель уважається 
членом сім’ї усиновлюваного тощо); 4) спільне проживання, а також пов’язаність спільним побутом, наявність 
взаємних прав та обов’язків (наприклад, жінка/чоловік, які спільно проживають, мають спільний побут, взаємні 
права й обов’язки, але не перебувають у шлюбі між собою, уважаються членами однією сім’ї – їхньої сім’ї). Щодо 
міжгалузевої взаємодії виконавчого права України та сімейного права України, то розглянуто прояви взаємного 
впливу утворень виконавчого права та сімейного права, зокрема його норм та інститутів. Зокрема, звернута 
увага на кореспондування приписів ч. 4 ст. 190 СК України і ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження». 
Щодо міжгалузевого правового й колізійного регулювання в контексті виконавчого права України та сімейного 
права України розглянуті прямі/опосередковані відсилки в нормах законодавства про виконавче провадження 
до норм сімейного законодавства й навпаки.

Ключові слова: міжгалузеві зв’язки, виконавче право, сімейне право, сім’я, виконавче провадження.

Sergiienko Nataliia
INTERSECTIONAL RELATIONS BETWEEN EXECUTIVE LAW OF UKRAINE AND FAMILY LAW OF UKRAINE
In the scientific article, the consideration of intersectional relations between executive law of Ukraine and family 

law of Ukraine is done through the prism of their intersectional interaction, intersectional influence, intersectional 
legal regulation, and intersectional collision regulation. The study of M.Yu. Chelyshev on intersectional relations of 
civil law is taken as the base of this exploration, because the structure of intersectional relations, offered by this sci-
entist, is simple and clear, but in the same time – grounded. In the scientific article on the question of intersectional 
interaction of executive law of Ukraine and family law of Ukraine there have been offered as follows. For using in the 
executive law it is advisible to attribute to the circle of members of family physical persons, who comply with at list 
one of demands, mentioned below: 1) maintaining the marital status (physical persons is a member of family of the 
person with whom he/she got married); 2) consanguinity (physical persons is a member of family of the persons 
with the same bloodline); 3) adoption, other forms of taking care of orphans and children who don’t have parents 
care (adopted person is stated as the member of adopter family, adopter is stated as the member of adopted per-
son family etc.); 4) living together and being obligated by mutual life, existence of mutual rights and obligations (for 
example, woman/man, that live together, have of mutual rights and obligations, bur are not married, are stated as the 
members of one family – their family). In the scientific article on the question of intersectional influence of executive 
law of Ukraine and family law of Ukraine the manifestations of mutual influence of forms of executive law of Ukraine  
and family law of Ukraine, especially their norms and institutes are explored. The attention is put on the corre-
spondence of the prescriptions of par. 4 art. 190 FC of Ukraine and art. 55 of The Law of Ukraine “On executive pro-
cess”. In the scientific article on the question of intersectional legal regulation, and intersectional collision regulation  
of executive law of Ukraine and family law of Ukraine direct and indirect references from the norms of executive law 
of Ukraine to the norms of family law of Ukraine and vice versa, are explored.

Key words: intersectional relations, executive law, family law, family, executive process.
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