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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО 

МАЙНА ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ 
 

Варто зазначити, що до вересня 2016 року існувало певне 
розділення між електронними торгами та публічними торгами у 
виконавчому провадженні, а саме – не всі торги проводилися за 
допомогою мережі Інтернет. Це пояснюється тим, що на той момент 
електронні торги як такі тільки починали запроваджуватися на теренах 
України та ще не набули свого імперативного статусу під час здійснення 
виконавчого провадження.  
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Так, лише 22.12.2015 року наказом Міністерства юстиції України 
№ 2710/5 було прийнято Порядок реалізації арештованого майна шляхом 
проведення електронних торгів. Як бачимо, назва цього нормативно-
правового акту містить уточнення щодо способу проведення торгів, а 
саме – застосування електронного формату. Даний наказ, а відповідно і 
Порядок втратили чинність на підставі прийняття нового наказу 
Мін’юсту від 29. 09. 2016 року № 2831/5 «Про затвердження Порядку 
реалізації арештованого майна». З прийняттям Наказу № 2831/5 
фактично ознаменовано реалізацію арештованого нерухомого майна 
лише у порядку електронних торгів (1). Посилання ж на публічні торги, 
скажімо у Законі України «Про іпотеку» має під собою те ж саме 
розуміння електронних торгів, лише із застосуванням певних 
особливостей.  

Як бачимо, нині законодавцем ототожнено поняття електронних 
торгів та публічних торгів у виконавчому провадженні при реалізації 
арештованого нерухомого майна.  

Цуркаленко Ю. В. вказує, що, окрім нормативно-правових актів 
органів виконавчої влади, які містять адміністративні норми і є 
джерелами адміністративного права, необхідно розглянути акти 
керівників державних підприємств, об’єднань, установ і організацій. 
Такими актами можуть бути статути підприємств чи організацій, накази 
керівників, правила внутрішнього розпорядку, різноманітні інструкції 
тощо. Перераховані акти мають характер локальних нормативно-
правових актів, оскільки діють в обмеженій площині, а саме в межах 
конкретного підприємства, організації, об’єднання чи установи (2, c. 6-7).  

Стеценко С. Г., окрім вищезазначених актів чинного законодавства, 
до кола джерел адміністративного права також відносить міжнародні 
договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
України (3, с. 38).  

Як вказують Мельник Р. С. та Бевзенко В. М., оскільки Україною на 

конституційному рівні встановлено пріоритет міжнародного права над 

національним та з урахуванням того, що Україна виступає членом 

численних міжнародних організацій вона фактично зобов’язала себе при 

реалізації державної політики керуватися нормами міжнародного 

(європейського) права. При цьому науковці підкреслюють, що значний 

об’єм цих норм безпосередньо стосуються регулювання діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, а відтак – вони також є складовою 

системи джерел адміністративного права (4, С. 92-93).  

Тому безспірним є те, що міжнародні норми виступають одним з 

елементів системи джерел адміністративного права.  

Так, наприклад, Мельник Р. С. та Бевзенко В. М. зазначають, що 

нині в Україні діє чимало міжнародних договорі та міжнародних актів, 

які регулюють сферу правові відносини у застосуванні 

адміністративного права. Зокрема, як приклад науковці згадують про 
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Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 р. ; Європейську хартію місцевого самоврядування; 

Директиву 95/46/ЄС Європейського парламенту і Ради «Про захист 

фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення 

таких даних» від 24 жовтня 1995 р. та інші міжнародні нормативно-

правові акти (4, c. 94-95).  

Із вказаними твердженнями не можна не погодитися, оскільки 

встановлюючи загальні принципи та пріоритети у реалізації державної 

політики у сфері адміністративного права, автоматично дані міжнародні 

нормативно-правові акти роблять свій відбиток на процедурі реалізації 

арештованого нерухомого майна шляхом електронних торгів.  

Отже, через відсутність чіткої врегульованості більшості моментів 

під час реалізації арештованого нерухомого майна часто відбувається 

порушення прав та законних інтересів як власників (боржників) 

нерухомості, так і нових набувачів (переможців е-торгів) або інших 

осіб – орендарів нерухомого майна, співвласників, сторін за укладеними 

цивільно-правовими чи господарськими договорами тощо.  
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ 

ВІДНОСИН В ІТ-СФЕРІ 

В умовах інтенсивного розвитку інформаційного суспільства та 

інформаційних правовідносин постає багато питань щодо їх належного 

правового врегулювання. Особливо гострим на сьогоднішній день 

залишається питання врегулювання трудових відносин, що виникають 


