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Abstract.In this article, I set out to highlight a topic of the criminal trial such as the 

specialist. Also in this article, we have placed in the foreground the importance of the 

specialist in cooperation with the criminal investigation body from the point of view of the 

legislation of the Republic of Moldova. We have highlighted the most frequent and important 

cooperation, but we have also nominated the optional cooperation that is provided for by the 

national legislation. 

Keywords: specialist, criminal investigation officer, prosecutor, judge, cooperation, 

special knowledge 

One of the subjects of the criminal trial is the specialist. This subject in the legislation 

of the Republic of Moldova is presented as one of major importance, because the criminal 

investigation officer, the prosecutor, and the judge have an incontestable experience and 

training in the field of jurisprudence, even in certain specialized knowledge are not entitled to 

replace the specialist [1]. Moreover, the European Court of Human Rights ruled that in a 

judicial process each person must have a single procedural capacity. 

The specialist is the person summoned to participate in the performance of a 

procedural action in the cases provided by the legislation of the Republic of Moldova, who is 

not interested in the results of the criminal trial [1]. The specialist must possess sufficient 

knowledge and special skills to provide the necessary assistance to the criminal investigation 

body, the prosecutor, the finding body, or the court [1].  Konstantinov A.V. notes that 

competence means the possession by the specialist of deep specialized knowledge [4, 124].  

Smorodinova A. G. cites that the presence of special knowledge and skills in a particular field 

is not enough. The important thing is how well he can apply and use this knowledge through 

various methods and techniques [5, 78-79]. 

From the provisions of art. 142 para. 2 CPC of RM we can deduce the purpose for 

which the specialist is attracted to the criminal procedure, namely for providing the necessary 

help to the criminal investigation body or the court. The aid shall take into account: 

− contributing through advice, and suggestions to discover, fix, pick up or 

exclude objects and documents; 

− contributing to the application of technical means and computer programs 

during the procedural action; 

− concluding technical-scientific or forensic findings; 

− help in formulating questions for the expert; 

− explanation of the parties and the court of issues related to the sphere of his 

professional knowledge. 

Thus, the specialists called to solve criminal cases are frequently found in the person 

of experts [3, 207]. 

In the Republic of Moldova, the cooperation of the specialist with the criminal 

investigation body is in certain situations mandatory and optional. The compulsory 

cooperation is: participation in the examination of the corpse (art. 120 CPC of the Republic of 

Moldova); exhumation of the corpse (art. 121 CPC of RM); hearing of the minor witness  
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(art. 110
1
 CPC of RM); hearing of the witness suffering from a mental illness (art. 105 CPC 

of RM). The optional cooperation is carried out: on-the-spot investigation (art. 118 CPC of 

RM); body examination (art. 119 CPC of RM); experiment in criminal prosecution (art. 123 

CPC of RM); conducting a search (art. 127 CPC of RM); body search (art. 130 CPC of RM); 

a collection of samples for comparative research (art. 154 CPC of RM). 

The criminal investigation actions, in which the specialist also takes part, were carried 

out under conditions of cooperation between the criminal investigation body and the 

specialist, characterized by a respectful and communicative professional activity. However, 

the effectiveness of the application of special knowledge can be achieved when this activity is 

based on some principles of cooperation between these two entities. 

The basic principle is the procedural independence of the specialist, which is a subject 

of criminal prosecution, and which is also ensured by the administrative independence of the 

subdivisions to which the specialist belongs. The structures of expertise and those of criminal 

prosecution are not in subordination relations and are independent of each other having their 

own functions and attributions to investigate crimes. The next principle is the consecration in 

the Code of Criminal Procedure of the position of leader of the criminal investigation officer 

in various criminal investigation actions. The criminal investigation officer is the subject who 

has the role of collecting and using the evidence, and the specialist favors this through his 

professional knowledge and by using technical and scientific methods and means, within the 

limits of his competence. The specialist applies these methods and technical and scientific 

means by the criminal investigation officer, at his indication or with his permission, if he will 

have the spirit of initiative to apply them. All the activity of the forensic specialist, within the 

criminal investigation actions, is directed by the criminal investigation officer. This does not 

mean, however, that the criminal investigation officer has the right to get involved in the 

process of applying the technical-scientific methods and means based on the professional 

knowledge of the specialist, this prerogative being exclusively incumbent on the specialist. 

Such involvement of the prosecution officer will violate the procedural rights of the specialist. 

Thus, the main principle is that the cooperation between the criminal investigation body and 

the specialist is based on the independence of the specialist and the equality of his status with 

that of the criminal investigation officer. 

Among the other principles of cooperation can be found: the ease of tasks; the 

coherence between the specialist and the criminal investigation officer; specialization and 

distribution of functions; cooperation during the investigation actions, etc. 

The criminal investigation bodies must proceed to a thorough analysis of their 

necessity and usefulness, in order not to resort to the help of specialists only when they can 

contribute to the clarification of some facts or states of fact that are important for the cause, 

respectively for finding out the truth [2, 29]. 

By art. 255 CPC of the Republic of Moldova, the criminal investigation officer has the 

right to appoint the performance of judicial expertise, formulate questions for the expert, and 

provide him with all the necessary materials. Unlike the principle where the cooperation 

between the criminal investigation body and the specialist is based on their equality, and they 

work together by making decisions and solving problems that arise at different criminal 

investigation actions, the decision to appoint the judicial expertise is taken by the criminal 

investigation officer, without the direct participation of the specialist.  He is independent in 

choosing the institutions that will carry out the expertise, and the responsibility to provide the 

expert with all the necessary materials, properly packaged items, and procedural training fall 

on him. 

However, experience has shown that the collaboration of the specialist with the 

criminal investigation officer at the stage of deciding to appoint the expertise and other 

preparatory actions is more efficient as a final result, and sometimes it is necessary. 
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Specialists can help not only in formulating questions for the expert, which is very important 

for their correct resolution but also gives advice to whom to assign the realization, taking into 

account the potential expertise of the institution that will achieve it and the skills of its staff, 

which materials, together with the criminal bodies should be sent to the expert. The specialist 

will assist you in obtaining samples for comparative study. The cooperation of the specialist 

with the criminal investigation officer is particularly important, in the preparatory phase, in 

cases when: 

- it is necessary to name the repetition of the expertise, its completion, or the thorough 

research of the objects; 

- if objects have appeared that were not previously encountered in the investigation 

practice; 

- in cases when different methods and procedures become unused (the expert will 

consult which problems can be solved using different techniques and what will be the 

evidentiary value of the result); 

- the appointment of new types of expertise (the specialist at the stage of the on-the-

spot investigation recommends to the criminal investigation officer the necessity and 

effectiveness of appointing expertise taking into account, the practice and efficiency of 

appointing certain categories of expertise. 

In the process of picking up the samples, the specialist: determines their quantity and 

quality; clarifies conditions that will be important for research at the next level of samples, 

and lifting conditions; is directly involved in obtaining them; conducts preliminary research of 

the samples; carries out their packaging; a qualified help to fix in the minutes the sequence of 

sampling; consult the criminal investigation officer to formulate tasks for the expert. 

The help provided by the specialist to the criminal investigation officer is advisable 

during this entire activity. When the prosecuting officer has decided on the collection of 

samples for comparison, the specialist taking note of the materials of the case decides which 

of the individual qualities of the objects checked must find their reflection through these 

samples. Based on this, he recommends which and how many samples for comparison should 

be picked up, what are the conditions of lifting, and which materials, instruments, or 

technical-scientific methods should be applied. Picking up the samples in many cases requires 

special knowledge of different research methods and procedures. Thus, the collection of 

samples of blood, sperm, saliva, and other secretions of the human body, should be done by a 

specialist in forensic medicine. In practice, however, by picking up such samples, the 

specialist himself packs them according to strictly determined criteria and informs the 

criminal investigation officer about how to keep them so that they can preserve their special 

qualities. By participating in the collection of samples, the specialist will be able to check if 

the qualities of the objects raised during the on-site investigation have been reflected and they 

will be subjected to judicial expertise. 

The application by the criminal investigation officer of the special knowledge is more 

rational, involving the specialist not only in the execution of the criminal investigation actions 

but also in evaluating the results of these activities and in realizing the directions of the 

application. The bodies of misdemeanors raised to various prosecution actions are usually 

subject to judicial expertise. The effectiveness of their research depends enormously on the 

specifics and gender of the expertise, and the formulation of questions for the expert. The 

specialist helps not only in formulating the questions but also in assessing the results of the 

judicial expertise.  The specialist also assists the criminal investigation officer in planning and 

carrying out other criminal investigation actions for the discovery of new evidentiary 

information. The specialist also provides help by checking the traces and evidence of various 

forms of statistics and forensic evidence. The cooperation of the specialist with the criminal 

investigation officer is urgent to charge the person, in the case of judicial expertise that has 
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probable conclusions, when the evidentiary basis is insufficient, especially in cases when the 

accused changes his previously submitted statements. 

Thus, based on the above, we firmly argue that the cooperation of the specialist with 

the criminal investigation officer directly depends on the outcome of the criminal trial. That is 

why there should not be a rivalry between these participants in the criminal investigation 

stage, but fit to help each other, because the purpose of this cooperation is the achievement of 

justice, the finality of which is to find out the truth. This cooperation ultimately depends on 

the fate of the person who can be falsely accused and it’s appropriate lest those who have 

broken the law be held criminally liable. Finally, the achievement of justice can, and most of 

the time it depends on cooperation. 
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ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ: ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА 

  

Враховуючи ситуацію, що відбувається в Україні та Європі загалом, 

підіймається важливе питання розслідування воєнних злочинів, місце яким є у нашій 

державі внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Останній раз практика 

міжнародного розслідування воєнних злочинів була застосована під час діяльності 

міжнародного трибуналу з воєнних злочинів щодо колишньої Югославії, яка була 

утворена у Гаазі за резолюцією Ради Безпеки ООН у травні 1993 року. 

Розвиток інституту кримінальної відповідальності фізичних осіб в 

міжнародному праві, який мав місце в останньому десятилітті ХХ ст. та на початку  

ХХI ст. привів до появи нових органів міжнародного кримінального правосуддя. Крім 

міжнародних кримінальних трибуналів для колишньої Югославії та Руанди, що 

повторювали юридичний досвід Нюрнберзького трибуналу, було створено низку інших 

органів правосуддя, які можна віднести до нових груп. До першої належить 

Міжнародний кримінальний суд, який став першим постійно діючим органом 

міжнародної кримінальної юстиції, до другої – змішані та інтернаціоналізовані суди і 

трибунали, які поєднують в собі елементи, притаманні як для міжнародних, так і 

національних судових органів. 

Проте, створення цих органів породило ряд нових проблем, одна із яких 

відсутність єдиного підходу до розуміння поняття воєнного злочину. Більшість 

науковців вважають, що поняття «воєнний злочин» виникло у другій половині  

ХIХ століття, коли було прийнято Женевську конвенцію 1864 р. про поліпшення долі 

поранених і хворих воїнів в діючих арміях та ряд інших документів, що регулювали 
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порядок ведення воєнних дій. Проте перші обмеження щодо методів і засобів ведення 

збройних конфліктів існували ще задовго до прийняття конвенції, хоч і мали по більшій 

мірі “усний” характер. Iснували такі обмеження у багатьох народів, так Махабхарата і 

закони Ману, індуїстські релігійні тексти, забороняли воїнам убивати безпомічних 

ворогів, а також тих, хто здався. Після одужання поранених військовополонених 

відправляли на батьківщину. Про існування подібних правил у стародавньому Китаї 

згадує Сунь Цзи. В давній Греції такі правила мали силу закону. Згодом вони знайшли 

втілення у так званих законах лицарства. Про воєнні злочини згадується також у 

Кодексі Лібера 1863 року, проте даний термін ще не використовувався. 

Сам термін «воєнний злочин» з’явився в 1945 році у ст. 6 Статуту Міжнародного 

військового трибуналу в Нюрнберзі, де вказувалось, що такими слід вважати 

порушення законів і звичаїв війни, що включають вбивства, жорстоке поводження або 

депортацію цивільного населення на окупованих територіях, вбивство або жорстоке 

поводження з військовополоненими, вбивство заручників, розкрадання державної або 

приватної власності, безглузде руйнування населених пунктів, що не зумовлене 

військовою необхідністю. Женевські конвенції 1949 року, в яких було кодифіковано 

міжнародне гуманітарне право після Другої світової війни, окрім іншого, містять 

перший в історії перелік воєнних злочинів, під якими розуміли серйозні порушення 

конвенцій, враховуючи специфіку відносин, врегульованих кожною із них. Причому 

кожна з чотирьох Женевських конвенцій 1949 р. подає власний перелік серйозних 

порушень, разом створюючи єдину систему. До них відносяться наступні дії: навмисне 

вбивство; катування і нелюдське поводження; навмисне спричинення важких 

страждань або серйозного каліцтва; нанесення шкоди здоров’ю; незаконне знищення і 

привласнення майна, якщо воно не викликане військовою необхідністю; примус 

цивільної особи або військовополоненого служити в збройних силах держави 

противника; позбавлення права на неупереджене судочинство; незаконна депортація, 

переміщення цивільних осіб, що перебувають під захистом; незаконний арешт 

цивільних осіб, що перебувають під захистом; захоплення заручників. Даний перелік 

доповнив Додатковий протокол I 1977 року, включивши в число серйозних порушень 

ще такі: проведення певних медичних експериментів; перетворення цивільного 

населення, окремих цивільних осіб або демілітаризованих та безпечних зон в об’єкти 

нападу; здійснення нападу невибіркового характеру, що зачіпає цивільне населення або 

цивільні об’єкти, коли відомо, що такий напад буде причиною великої кількості 

смертних випадків та поранень серед цивільних осіб; віроломне використання емблеми 

Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та інших захисних та розпізнавальних знаків; 

переміщення державою-оккупантом частини її власного цивільного населення на 

окуповану територію або депортація чи переміщення всього або частини населення 

окупованої території; невиправдана затримка репатріації військовополонених або 

цивільних осіб; расова дискримінація та сегрегація, при якій цілі групи населення 

країни ставляться в залежності від расової приналежності в різко нерівноправне 

становище порівняно з іншими групами населення, позбавляються або істотно 

обмежуються в політичних, громадянських і соціально-економічні права аж до ізоляції 

в спеціальних територіальних резерваціях з метою встановлення та підтримки 

панування однієї расової групи над інший або її систематичного гноблення; напад на 

історичні пам’ятники та ряд інших. Окремі склади воєнних злочинів передбачені рядом 

інших документів. Вони містяться у ст. 28 Гаазької конвенції про захист культурних 

цінностей під час військових конфліктів 1954 р., ст. 5 Конвенції про заборону 

військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне 

середовище 1976 р. Окремо слід виділити установчі документи органів міжнародної 
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кримінальної юстиції, зокрема Статути міжнародних та змішаних воєнних і 

кримінальних трибуналів та Римський статут Міжнародного кримінального суду. 

Можна виділити близько сотні окремих складів злочинів, які слід вважати 

воєнними. Однак всі вони характеризуються певною сукупністю ознак, які є 

притаманні кожному складу зокрема і групі загалом. На сьогоднішній час можна 

виділити п’ять таких ознак:  

1) Дії, що складають об’єктивну сторону воєнних злочинів, вчиняються під час 

збройного конфлікту і є пов’язані з ним. Дана ознака поєднує в собі дві. По-перше, дана 

ознака характеризує ситуацію, при якій вчиняється даний злочин. Він може вчинятися 

виключно під час збройного конфлікту, адже відомо, що дії, які під час збройного 

конфлікту є воєнними злочинами, в мирний час будуть кваліфікуватися по іншому 

(наприклад, як злочини проти людства). При цьому не має принципового значення 

характер (міжнародний чи неміжнародний) даного збройного конфлікту. Проте досить 

багато держав підтримують позицію, що збройні конфлікти неміжнародного характеру 

відносяться виключно до їх внутрішньої юрисдикції. Крім того, перелік дій, які 

вважаються воєнними злочинами, тут значно коротший. Додатковий протокол II  

1977 р., положення якого в основному регулюють дії сторін в ході такого роду 

конфліктів, не містить жодних норм, що визначають кримінальну відповідальність 

індивідів, а визначення воєнних злочинів, що склалося в звичаєвому міжнародному 

праві, тут виявляється далеко не таким чітким, як у випадку міжнародного конфлікту.  

Однак, більшість науковців висловлюються за розширене трактування воєнних 

злочинів і пропонують включити в них порушення гуманітарного права, вчиненні під 

час неміжнародних збройних конфліктів. Ця позиція була підтримана Комісією 

міжнародного права3 та ООН. Так, Статут Міжнародного кримінального трибуналу для 

колишньої Югославії передбачає відповідальність за «серйозні порушення спільної 

статті 3 Женевських конвенцій», так само як інших норм, направлених на захист жертв 

збройних конфліктів і основних норм, що стосуються методів та засобів ведення війни. 

Серйозним Трибунал вважає таке порушення, яке спричиняє тяжкі наслідки для його 

жертв і порушує норми, що захищають найважливіші цінності. Таким чином злочин 

повинен включати дії, направлені проти життя і здоров’я (вбивство, жорстоке 

поводження, катування, завдання каліцтва, тілесні покарання, зґвалтування, примус до 

проституції), масові вбивства, захоплення заручників, колективні покарання, грабежі та 

ряд інших дій. Цей перелік, хоч і є набагато коротшим за список серйозних порушень 

(Конвенцій і Протоколу I) та інших воєнних злочинів в міжнародних конфліктах, проте 

все таки охоплює основні злочини, що здійснювалися в ході неміжнародних 

конфліктів. Статут Міжнародного кримінального трибуналу для Руанди включає у 

перелік воєнних злочинів серйозні порушення загальної ст. 3 Конвенцій і серйозні 

порушення Протоколу II. Аналогічні норми містяться і в Статуті Міжнародного 

кримінального суду, який перераховує воєнні злочини, що можуть вчинятися під час 

конфліктів неміжнародного характеру. До них відносяться серйозні порушення 

загальної статті 3 (посягання на життя і фізичну недоторканість, посягання на людську 

гідність, взяття заручників і масові вбивства) і більше десяти серйозних порушень 

законів і звичаїв війни (спричинення каліцтв; напад на цивільних осіб, грабіж, 

зґвалтування). Однак, слід відзначити, що застосування норм про воєнні злочини, 

вчинені під час збройних конфліктів неміжнародного характеру, на даний час суттєво 

утруднюється тим фактом, що держави не визнають існування такого конфлікту.  

По-друге, такі злочини завжди повинні бути пов’язані із збройним конфліктом. 

Таким чином, дії, які кваліфікуються як воєнні злочини, повинні вчинятися як «акт 

війни», в іншому випадку вони будуть являти собою загальнокримінальні злочини.  
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2) Вчинення дій, що вважаються серйозними порушеннями норм міжнародного 

гуманітарного права. Дана ознака об’єднує три елементи. По-перше, діяння повинне 

становити грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, а саме: 

Женевських конвенцій 1949 р., Додаткових протоколів до них 1977 р., Гаазьких 

конвенцій 1899 р. та 1907 р., Гаазької конвенції 1954 р., Протоколу про захист 

культурних цінностей під час військових конфліктів 1954 р., Конвенції про заборону 

військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне 

середовище 1976 р. та ряду інших документів в сфері міжнародного гуманітарного 

права, а також грубі порушення звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права. На 

даний час існує близько сотні окремих складів злочинів, які вважаються воєнними. 

Зважаючи на таку кількість, їх аналіз у даній статті проводитися не буде.  

Такі дії повинні посягати на найважливіші принципи міжнародного 

гуманітарного права, тобто вважатися серйозними порушеннями норм цієї галузі. Як 

сказано у рішенні Апеляційної камери Міжнародного кримінального трибуналу для 

колишньої Югославії, порушення повинно бути серйозним, тобто порушувати норму, 

яка передбачає захист найважливіших цінностей, при цьому його наслідки повинні 

бути трагічними для жертви. Так наприклад, присвоєння комбатантом на окупованій 

території буханки хліба, що належить мирному жителю, є порушенням ст. 46 Гаазького 

положення про закони та звичаї сухопутної війни, однак не є серйозним порушенням 

норм міжнародного гуманітарного права.  

По-третє, такі дії вважаються воєнними злочинами незалежно від їх наслідків. 

Загалом слід сказати, що більшість воєнних злочинів пов’язані із заподіянням смерті, 

пораненнями, знищенням чи незаконним захопленням майна. Проте, не завжди такі дії 

повинні призводити до вказаних наслідків. Так, зокрема Елементи злочинів виходять з 

того, що напад на підзахисних осіб чи проведення над ними медичних експериментів 

буде воєнним злочином незалежно від їх наслідків. 

3)Такі дії як правило вчиняються комбатантами або особами, які можуть 

віддавати їм накази. Норми міжнародного гуманітарного права мають на меті 

врегулювати відносини між державами, з метою максимально захистити жертв війни. 

Таким чином, виконання їх приписів держави покладають на свої збройні сили та 

прирівняні до них формування, рухи опору, населення неокупованої території, що 

стихійно береться за зброю при наближенні ворога, партизан тощо. Вважається, що такі 

особи отримали від держави право вести збройну боротьбу і в даному випадку 

виступають як представники держави. Саме на комбатантів покладається безпосередній 

обов’язок втілювати в життя норми міжнародного гуманітарного права, оскільки лише 

вони мають законне право вести воєнні дії. Дане положення випливає із самого поняття 

комбатантів, однією з ознак яких вважається обов’язок дотримуватися законів та 

звичаїв ведення війни. При цьому слід враховувати, що поняття «комбатант» в даному 

випадку охоплює також і учасників збройних конфліктів неміжнародного характеру. 

Крім комбатантів, обов’язок дотримуватися норм міжнародного гуманітарного 

права покладається на інших осіб, що можуть віддавати їм безпосередні накази. Так, 

наприклад, за законодавством України, Росії, США та більшості інших держав 

головнокомандувачем Збройних Сил є глава держави. Саме до його повноважень 

належить оголошення війни (з подальшим схваленням такого рішення парламентом). 

Він здійснює загальне керівництво Збройними Силами тощо. Тому зрозуміло, що він 

також зобов’язаний дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, а у 

випадку їх порушення може бути притягнутий до відповідальності. Теж саме 

стосується і інших осіб, що не входять у склад збройних сил, але будучи державними 

службовцями є наділені повноваженнями віддавати накази комбатантам. У випадку, 

якщо серйозні порушення гуманітарного права вчиняються особами, які не мають 
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права воювати, то вони, у залежності від тяжкості злочину, будуть нести кримінальну 

відповідальність за національним правом в загальному порядку, або ж кримінальну 

відповідальність за порушення норм міжнародного права, проте вже не за воєнні 

злочини, а, в залежності від вчинених дій, за злочини проти людства, геноцид або інші 

злочини. Проте, досить часто національні акти розширено трактують перелік суб’єктів 

воєнних злочинів, включаючи в їх перелік і цивільних осіб, які під час збройних 

конфліктів вчиняють злочини стосовно комбатантів. Такі положення містяться у 

військових статутах Австралії, Еквадору, США. 

4) Об’єктом посягання є особи, що знаходяться під захистом міжнародного 

гуманітарного права (чи їх права). Війна це завжди відносини між державами (та 

іншими суб’єктами міжнародного права). Ціллю війни є знищення військового 

потенціалу держави-противника, його збройних сил, техніки, воєнних об’єктів, з метою 

досягнення певних політичних цілей1 . Об’єктом нападу не можуть бути особи та 

об’єкти, які не є воєнними. Саме тому міжнародне гуманітарне право вводить особливе 

поняття «підзахисні особи» для позначення того, з метою захисту чиїх інтересів воно 

діє. Підзахисні особи є найбільш вразливими та беззахисними, їх захоплення чи 

знищення не приносить жодної воєнної переваги, тому такі дії вважаються воєнними 

злочинами. Однак можливим є варіант, що об’єктом посягання будуть принципи 

міжнародного гуманітарного права, порушення яких не створює безпосередньої загрози 

для підзахисних осіб і об’єктів. До таких слід віднести принизливе поводження, 

примусові роботи, порушення права на справедливий судовий розгляд, вербування 

дітей, що не досягли 15 років, глумлення над мертвими чи могилами. 

5) Дані злочини завжди вчиняються умисно або із грубої необережності. Як 

зазначено у ст. 30 Статуту Міжнародного кримінального суду, злочини вчиняються 

«умисно і свідомо». Однак конкретна форма вини все-таки визначається кожним 

окремим складом злочину. Визначивши ознаки, притаманні воєнним злочинам, можемо 

сформулювати їх поняття. Таким чином, воєнним злочином вважається міжнародний 

злочин, що умисно чи з грубої необережності вчиняється комбатантом та прирівняними 

до них особами чи по відношенню до них цивільною особою під час збройного 

конфлікту і полягає у масовому і серйозному порушенні норм міжнародного 

гуманітарного права та посягає на підзахисних осіб, їх права чи найважливіші 

принципи міжнародного гуманітарного права. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Захист життєвоважливих інтересів держави є важливою умовою збереження 

вільного розвитку суспільства. Відповідальність за забезпечення необхідного захисту 

покладається на національну безпеку. У сучасних умовах триває оборонна реформа в 

Україні. Порядок проведення цієї реформи ускладнюється воєнно-політичною, 

оперативно-стратегічною та економічною ситуацією, яка склалася внаслідок збройної 

агресії Росії проти України. Разом із тим, дослідження проблем правового регулювання 

національної безпеки України за таких складних умов тривають. 

Сфера безпеки суспільних відносин ґрунтується в першу чергу на Конституції 

України, Законі України «Про національну безпеку України», іншими нормативно-

правовими актами та ратифікованими Україною міжнародними договорами та угодами. 

21 червня 2018 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

національну безпеку України», який визначає основи та принципи національної 

безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть 

суспільству і кожному громадянину захист від загроз. Законом України «Про 

національну безпеку України» від 21 червня 2018 року (далі Закон) надано визначення 

сектору безпеки і оборони України та його складових, а також врегульовано питання 

щодо керівництва та координації у сферах національної безпеки і оборони. 105 Разом із 

тим, залишаються невирішеними питання щодо належного викладу змісту норм Закону. 

Серед яких: 

1. Повтори у тексті Закону норм Конституції України та інших законів України. 

Наприклад, ст. 13 Закону визначає повноваження Президента України, який здійснює 

керівництво у сферах національної безпеки і оборони. 

Зокрема мова йде про: 

1) забезпечення державної незалежності та національної безпеки; 

2) виконання обов’язків Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 

України (як Верховний Головнокомандувач видає накази і директиви з питань 

оборони); 

3) очолювання Ради національної безпеки і оборони України та введення у 

встановленому порядку в дію її рішення [1] та інше. 

Ці повноваження вже закріплені Конституцією України. А саме, п. 1 ст. 106 

Конституції України від 28.06.1998 року передбачає, що Президент України забезпечує 

державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. У п. 17  

ст. 106 Основного Закону України закріплено, що Президент України є Верховним 

Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад 

вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює 

керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави. Пункт 18 ст. 106 

Конституції України від 28.06.1998 року – Президент України очолює Раду 
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національної безпеки і оборони України [2].    Частина 3 ст. 6 Закону України «Про 

оборону України» від 06.12.1991 року регламентує, що Президент України для 

здійснення повноважень у сфері оборони, визначених Конституцією та законами 

України, видає укази і розпорядження. Як Верховний Головнокомандувач Збройних 

Сил України Президент України видає накази і директиви з питань оборони [3]. 

Наведемо ще приклад дублювання Законом норм інших законів України. Частина 2 ст. 

21 Закону вказує на те, що Управління державної охорони України підпорядковане 

Президентові України та підконтрольне Верховній Раді України [1]. Така сама норма 

визначена ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державну охорону органів державної влади 

України та посадових осіб» від 04.03.1998 р., а саме Управління державної охорони 

України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, 

підпорядкованим Президентові України та підконтрольним Верховній Раді України [4]. 

Наведені приклади є лише частиною значно кількості повторів викладу норм Закону, 

які дублюють норми Конституції України і інших законів України щодо правового 

регулювання національної безпеки України. З точки зору юридичної техніки, виклад 

норм у нормативно-правовому акті, які повторюють вже існуючі норми нормативно-

правових 106 актів однакової або вищої юридичної сили є вкрай неприпустимим.  

2. Закон – це результат необґрунтованої консолідації нормативно-правових актів щодо 

правового регулювання сектору безпеки і оборони України. А саме, відповідно до п.п. 

2, п.п. 3 п. 2 розділу VІ Прикінцевих та перехідних положень Закону, втратили 

чинність: Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією і правоохоронними органами держави» та Закон України «Про 

організацію оборонного планування» [1]. Структура та зміст норми цих законів 

України зі змінами, через призму концепції сектору безпеки і оборони України, 

увійшли до розділу ІІІ Демократичний цивільний контроль та розділу V Планування у 

сферах національної безпеки і оборони. 

Отже, в умовах розвитку та вдосконалення суспільних відносин є потреба у 

правовому регулюванні, як демократичного контролю над сектором безпеки і оборони 

України, так і організацію планування у сферах національної безпеки і оброни 

окремими законами України. Саме такий підхід надасть можливість подальшій 

деталізації та вдосконалення суспільних відносин у цих сферах. 

У своїй діяльності система забезпечення національної безпеки України 

використовує підкріплені науковими знаннями цілі, функції, принципи, методи, що 

загалом відповідають меті забезпечення національних інтересів. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ  

Затвердження в Україні верховенства закону як основи держави передбачає 

наступальні дії на обмеження різних форми протиправної поведінки соціальних 

суб’єктів, однією з яких є адміністративні правопорушення. Цей вид правопорушення є 

серйозною загрозою різноманітним суспільним відносинам, оскільки забезпечує 

систематичні посягання на установлений порядок управління, який формується через 

адміністративні та правові вимоги та заборони і через які в основному забезпечується 

стабільна, керована, упорядкована система існування людського життя в складному 

урбанізованому суспільстві. Сфера, що припускає появу нових модифікацій 

традиційних адміністративних правопорушень, постійно розширюється за рахунок 

використання досягнень науково-технічного прогресу і, як наслідок, сучасне 

суспільство стає все більш технологічним. Ефективна протидія їм це, перш за все, 

профілактика різних форм адміністративних правопорушень, що є важливим 

напрямком правової політики будь-якої сучасної цивілізованої держави. Для України, 

яка знаходиться у пошуках найбільш ефективних та виправданих моделей державної 

діяльності, включаючи адміністративний контроль правопорушень, це питання вкрай 

актуальне.  

В цілому питання, пов’язані з протидією адміністративним правопорушенням, 

традиційне для української адміністративної науки. В його рамках досліджуються 

багато аспектів зазначеного питання, починаючи з детального аналізу законодавства 

про адміністративні правопорушення та закінчуючи характеристиками окремих 

категорій осіб (в єдності соціальної, психологічної професійної, та інших 

характеристик), які є потенційними або реальними правопорушниками. Є необхідним 

відтворення моделей форм практичної діяльності, у яких будуть враховані зміни в 

соціальній, політичній і правовій системі сьогоднішньої України і буде 

використовуватись прогресивний досвід різних держав у сфері запобігання 

адміністративним правопорушенням.  

Сьогодні і структура правоохоронних органів, і законодавство, яке регулює їх 

діяльність, суттєво змінюються, і ці зміни в значній мірі спрямовані саме на посилення 

профілактичної складової у протидії адміністративним правопорушенням. Типовий 

приклад цього: введення такого важливого інституту, як Національна поліція, що 

можна розглядати як один з перших значних кроків, спрямованих на реформування 

діяльності правоохоронних органів і наближення їх до європейських стандартів. В 

даний час її діяльність врегульована Законом України «Про Національну поліцію». 

Поліція згідно з покладених на неї завдань проводить профілактичні заходи, 

спрямовані на запобігання вчиненню правопорушення; визначає причини і умови, які 

сприяють кримінальним злочинам та адміністративним правопорушенням, застосовує в 

межах своєї компетенції заходи щодо їх усунення; вживає заходів щодо їх виявлення; 

усуває їх наслідки; вживає заходів щодо усунення загроз життю і здоров’ю людей та 

громадської безпеки в результаті вчинення кримінального чи адміністративного 

правопорушення; вживає заходів щодо запобігання і припинення домашнього 

насильства тощо [1].  

Закон містить багато цікавих новаторських положень, спрямованих на 

модернізація форм і методів діяльності головного правоохоронного органу країни. 
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Зокрема, була переорієнтовано основну мету – тепер в пріоритеті захист прав, свободи, 

безпеку громадян (раніше – інтереси держави), заохочуються пропозиції щодо 

вдосконалення діяльності тощо. Співпраця з громадськістю, головним критерієм оцінки 

якої повинен бути рівень довіри і громадської думки про якість роботи органів і 

підрозділів поліції; взаємодія з населенням, що засноване на партнерстві.  

Слід зазначити, що питання профілактики адміністративних правопорушень 

привертало увагу дослідників у різні історичні періоди. З часом обсяг дослідницької 

уваги, глибина наукових досліджень в цій області були різноплановими, в зв’язку зі 

станом розвитку адміністративної юридичної науки, особливостей законодавства, 

нормотворчості, правозастосування і ряду інших чинників. Ці визнання наукових 

досягнень складні, проте не можна вважати їх фундаментальними, тому що вчені в 

різні історичні періоди зосереджували свою увагу на дослідженні профілактики 

адміністративних правопорушень у в контексті застосування в цілому 

адміністративного примусу, заходів адміністративного припинення або ж акцент 

робився на особливостях профілактики правопорушень у діяльності окремих 

державних органів, що характерно для сучасного періоду розвитку вітчизняної 

адміністративно-правової науки.  

Удосконалення діяльності та правового регулювання профілактики 

адміністративних правопорушень передбачає вивчення еволюції і сучасної практики 

застосування державного примусу – не останню роль відіграє та причина, що 

профілактика адміністративних правопорушень, не може бути реалізована без 

конкретних примусових заходів.  

На думку Приймаченко Д. В., адміністративний примус – це, з однієї сторони, 

особливий вид державного примусу, а з іншої – його можна розглядати з позиції способів 

впливу органів державного управління на об’єкти управління (введення обмежень і заборон, 

встановлення конкретної взаємодії тощо). В системі різноманітних управлінських заходів 

центральне місце займають заходи адміністративного примусу, за допомогою яких 

здійснюється прямий цілеспрямований вплив органів управління та їх посадових осіб на 

керовані об’єкти з метою забезпечення виконання вказаними об’єктами встановлених 

правил поведінки незалежно їх бажання дотримуватись цих правил [2, с. 19].  

Крім традиційних способів профілактики адміністративних правопорушень в 

сучасних умовах бажано ширше використовувати цифрові можливості: збільшувати 

кількість стаціонарних камер відеоспостереження з доступним переглядом будь-яким 

користувачем та можливістю транслювати живе динамічне відео. За допомогою 

колосальних інформаційних можливостей соціальних мереж громадяни можуть надавати 

допомогу компетентним органам, не виходячи з власної квартири, використовуючи доступ в 

Інтернет (користувач може отримати доступ в інтернет-співтовариство, метою якого є 

протидія правопорушенням, може приєднатися до пошуку порушників шляхом 

ознайомлення з фото, відео та іншою інформацією; крім пошуку і виявлення 

правопорушників, за допомогою інтернету можна знайти свідків якогось пригоди). Через 

соціальні мережі добровільні громадські формування з охорони громадського порядку 

можуть координувати спільне патрулювання вулиць населених пунктів, обмінюватися 

позитивний досвідом і іншою важливою інформацією. 58  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ВІДПОВІДНО ДО 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Важливу роль у формуванні та регулюванні будь-якої сфери суспільних, в тому 

числі і земельних відносин, займає право. Безперервне оновлення земельного 

законодавства впродовж останніх років свідчить про важливість функціонування цієї 

ланки суспільних відносин, бо земля завжди була основою добробуту, сили та 

незалежності будь-якого народу. 

Діяльність у сфері землевпорядкування виступає важливим інститутом 

земельних відносин, що визначає практичну цінність природних ресурсів, спрямовує 

суспільні відносини до належної охорони земель та захисту землі як первинного 

національного багатства. 

Трансформаційні кризи природного навколишнього середовища  та природніх 

цінностей і ресурсів мають часто негативні наслідки і включають збільшення дефіциту 

землі, швидку урбанізацію та зростаючі небезпеки. Управління відіграє важливу роль у 

прийнятті рішень щодо використання землі та доступу до неї, розвиток потенціалу 

землі, її раціональне використання має для суспільства вирішальне значення [1]. 

Специфічність суспільних відносин, якраз і полягає в безпосередньому об’єкті, з 

приводу якого і виникають названі правовідносини – землі. 

Вдосконалення правового регулювання земельних правовідносин, аспекти права 

на працю в агропромисловому комплексі були предметом наукового інтересу 

представників різних галузей права, зокрема тут потрібно відзначити дослідження  

Н.А. Орлової, Д.В. Бусуйок, Т.В. Лісової, В.І. Андрейцева, Н.Р. Малишевої,  

О. О. Погрібного, Г. І. Чанишевої, М. В. Шульги, О. М. Ярошенка та інших провідних 

науковців. 

Проте більшість питань щодо діяльності у сфері землевпорядкування  мають 

мінливий характер, залежать від особливостей проведення земельної, адміністративної, 

муніципальної реформи у сфері децентралізації та загалом від політичної та правової 

ситуації у суспільстві. Тому з’являються нові аспекти, що потребують додаткового 

аналізу.  

Отже, в даному дослідженні вся увага зосереджена аналізу правового 

регулювання діяльності у сфері землеустрою у земельному та трудовому законодавстві 

України. 

Землеустрій як наука та практика, пов’язана з концептуалізацією, 

проектуванням, впровадженням та оцінкою соціально-просторових втручаннь, з мета 

покращити якість життя та стійкість засобів до існування відповідальним, ефективним, 

консенсусним і розумним способом [2]. 

Професійну діяльність у сфері землевпорядкування здійснює спеціаліст-

землевпорядник. Згруповано функціональні обов’язки спеціаліста землевпорядника: 

нормативно  проектна діяльність на локальному рівні щодо проектів рішень щодо 

землі; пропозиція щодо економічного фактору земельних правовідносин; організаційна, 

інформативна, охоронна, моніторингова, відновлювальна, наглядова (нагляд за 
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освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об’єктів, що 

споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель). 

Сьогоднішнє суспільство має суттєвий вплив на національну правову систему. 

Нині змінні характеристики у діяльності щодо сфери землевпорядкування можна 

розглядати як основну силу, що спонукає до трансформації сільських систем, і 

спричиняє прямі соціально-економічні та екологічні наслідки для сталого розвитку 

сільської місцевості, наприклад, призводить до втрати сільськогосподарських угідь і 

деградації ґрунту, впливаючи на біорізноманіття та здатність екосистем служити 

людські потреби, забруднюючи сільське середовище, впливаючи на 

сільськогосподарське виробництво та продовольчу безпеку, спричиняючи соціально-

економічну та просторову реструктуризацію сільської території [3] 

Стратегічно-імперативне управління землею підкреслює необхідність врахувати 

соціально-економічні, звичаєві та екологічні фактори перед проектуванням та 

прийняття системи землеустрою. Ці фактори необхідно враховувати і в рішеннях про 

втручання у землеустрій. Зміни та адаптації повинні покращити якість життя та 

економічний добробут людей, територіальних громад. 

Демократичність суспільного устрою, принципи верховенства права та 

збереження навколишнього природного середовища вимагають впровадження у 

землевпорядну діяльність концепції та практики відповідального управління землею 

щодо передбачає врахування соціально-економічних, звичаєвих та екологічних 

факторів перед проектуванням та прийняття системи землеустрою. 
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ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ЯК ВИД ПОКАРАННЯ В 

УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

Застосування покарання у виді позбавлення волі на певний строк відомо світу 

вже декілька століть. Воно застосовувалось ще у Київській Русі і передбачало дві 

форми: ув’язнення в ланцюги і ув’язнення в льох. У час дії «Руської Правди» 

позбавлення волі розглядалось більше не як покарання, а як попереджувальний захід. 

На сьогоднішній день позбавлення волі на певний строк є поширеним видом 

покарання не тільки в Україні, а і за її межами, зокрема в Західній Європі. Такий вид 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837716312133#!
https://www.sciencedirect.com/journal/land-use-policy
https://www.sciencedirect.com/journal/land-use-policy/vol/74/suppl/C
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покарання полягає в суттєвих обмеженнях, що проявляються у примусовій ізоляції 

засудженого від суспільства у спеціалізованій установі на певний строк та з певним 

режимом відбування покарання. 

В Україні покарання у виді позбавлення волі на певний строк регулюється 

Кримінальним кодексом України (далі – КК України). Як вид покарання позбавлення 

волі на певний строк призначається особі як наслідок вчинення нею кримінального 

правопорушення, і відповідно до ст. 63 КК України полягає в ізоляції засудженого та 

поміщення його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу. 

Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п’ятнадцяти років, за 

винятком випадків передбачених Загальною частиною КК України [1].  

Позбавлення волі на певний строк у системі покарань є одним з найсуворіших, 

оскільки такий особливий правовий статус, як перебування у спеціальній установі на 

встановлений вироком суду строк, а також певні обмеження, що покладаються на 

засудженого, відрізняють позбавлення волі від інших видів покарання. 

Позбавлення волі на певний строк пов’язується з істотними правообмеженнями 

для засудженого, який не лише ізолюється від суспільства, а й позбавляється свободи 

пересування, вибору виду трудової діяльності, обмежується в розпорядженні своїм 

часом, у спілкуванні з родичами та близькими йому особами тощо. На нього чиниться 

певний карально-виховний вплив: він ізолюється від суспільства, перебуває в умовах 

відповідного режиму, за бажанням залучається до праці, а у разі необхідності – до 

професійного та загальноосвітнього навчання; з ним ведеться систематична освітньо-

виховна робота [2, c. 281]. 

У Федеративній Республіці Німеччина (далі – ФРН) основою кримінально-

правового регулювання є Федеральний кримінальний кодекс 1975 р. і Закон «Про 

виконання покарання у виді позбавлення волі, а також пов’язаних із ним заходів 

виправлення і безпеки».  

У ФРН основними видами покарань є позбавлення волі та грошове стягнення. У 

німецькому кримінальному законодавстві, на відміну від українського, відсутня 

впорядкована система покарань. Кримінальне покарання у ФРН у вигляді позбавлення 

волі призначається на певний строк, якщо законом не передбачено довічне позбавлення 

волі. Позбавлення волі на певний строк призначаються максимальною тривалістю в  

15 років, мінімальною в 1 місяць [3, c. 94]. 

Відповідно до КК ФРН виділяють ряд установ відбування покарання у виді 

позбавлення волі, серед яких:  

1) установи відкритого типу; 

2) установи закритого типу; 

3) соціально-терапевтичні установи. 

Однією із основних характеристик німецького кримінального законодавства є те, 

що в ньому передбачено застосування обставин, які пом’якшують покарання, що і 

робить його більш м’яким, порівняно із законодавством Франції. Відсутність такого 

інституту, як пом’якшення покарання за вчинення кримінального правопорушення за 

певних обставин у Франції, не єдиний аспект, який суттєво відрізняє норми 

регулювання позбавлення волі, як виду покарання в Україні. У Франції передбачено 

застосування позбавлення волі як за кримінальні правопорушення, так і за проступки, 

так зване виправне позбавлення волі. 

Щодо позбавлення волі за кримінальні правопорушення, то воно призначається 

за вчинення загально кримінального та політичного злочину. За вчинення проступків, 

КК Франції передбачено застосування відбування покарання по частинах, а також 

режим напівсвободи, що полягає в тому, що засуджений, іноді може покидати виправну 

установу. Відповідно до КК Франції позбавлення волі може бути довічним, строком до 
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30 років, до 20 років і від  10 (мінімально) до 15 років. За проступки позбавлення волі 

застосовується у вигляді тюремного ув’язнення, яке за строками поділено на декілька 

класів, межі застосування яких від 6 місяці до 10 років [4, c. 5]. 

У Швейцарії позбавлення волі на певний строк є основним покаранням, правову 

основу призначення та виконання якого складають Кримінальний Кодекс (далі – КК) та 

Федеральна Конституція. 

КК Швейцарії встановлює дві основні категорії кримінальних санкцій – 

покарання та заходи правового характеру. До покарань відносяться: тюремне 

ув’язнення, штраф та громадські роботи. Кожен з названих видів покарання може мати 

умовний або частково умовний характер із встановленням іспитового строку від 1-го до 

5-ти років. На початку  виконання покарання засуджений проходить пробаційний 

період, за результатами якого визначається, чи буде він реально відбувати покарання, 

що йому призначене. Якщо правопорушник успішно проходить пробаційний період, то 

покарання може бути замінено на умовне, якщо ж умови порушені – покарання 

залишається без змін.   

Тюремне ув’язнення – це санкція, що обмежує свободу, причому обмеження 

особистої свободи не завжди пов’язується з постійною ізоляцією у спеціальній 

установі. Зазвичай строк тюремного ув’язнення коливається від 6-ти місяців до  

20 років.  

У кожній адміністративно-територіальній одиниці Швейцарії (кантоні) форма 

позбавлення волі визначається кантоном і встановлюється у кожній установі виконання 

покарань. Такими формами є: 

- часткове (напіввільне) позбавлення волі – це особлива форма покарання у 

виді позбавлення волі, що являє собою поєднання свободи та тюремного ув’язнення. 

Зазвичай використовується, якщо строк покарання не перевищує 1 рік. При виконанні 

даного покарання засуджений продовжує свою професійну або навчальну діяльність на 

свободі, а увесь інший час проводить в тюрмі;  

- «робітничий (навчальний) екстернат» - засуджені, що позитивно 

характеризуються та відбули половину призначеного строку покарання можуть за 

власним бажанням знайти собі роботу або галузь навчання за межами тюрми; 

- «житловий екстернат» - у разі дотримання особою встановлених правил 

перебування в тюрмі, їй дозволяється не лише працювати й навчатися за межами 

тюрми, а й  проживати за межами установи; поведінка засудженого контролюється 

адміністрацією тюрми (за допомогою засобів зв’язку та особистих зустрічей); 

- «позбавлення волі по днях» - застосовується у разі призначення тюремного 

ув’язнення до 4-х тижнів, але може бути впроваджене як вираз схвальної оцінки доброї 

поведінки засудженого і полягає в тому, що засуджений перебуває в тюрмі лише у 

вихідні і святкові дні;  

- електронний арешт — по суті це «домашній арешт», коли місце перебування 

засудженого обмежується домівкою та територією, де він мусить бувати по роботі, 

навчанню, та контролюється за допомогою електронних приладів [5,с.166]. 

Цими формами виконання позбавлення волі не вичерпуються, оскільки в різних 

установах різних кантонів запроваджуються власні способи і форми поступового 

залучення засуджених до суспільного життя й обмеження негативного впливу ізоляції 

на особу. Короткострокове позбавлення волі може бути замінене на покарання, не 

пов’язані з позбавленням волі: штраф або громадські роботи [5,с.166].  

Отже, позбавлення волі на певний строк є одним з найсуворіших видів покарань, 

ознаками якого є: ізоляція засудженого від суспільства, фізична ізоляція, примус, 

ізоляція засудженого шляхом поміщення його до виправної установи, визначений строк 

тримання особи в місці ув’язнення, накладення на засудженого певних обмежень та 
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позбавлень реалізації права на особисту свободу. У країнах Західної Європи, які ми 

досліджували,  позбавлення волі на певний строк є широко поширеним і 

характеризується своїми специфічними рисами, що пов’язані із різними строками та 

умовами призначення і відбування покарання.  
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВИХ ПРЕЗУМПЦІЙ ПЕРІОДУ 

СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 

 

Правові презумпції посідають особливе місце серед окремих правових явищ та 

категорій механізму правового регулювання. [11, с. 7] Запровадження тих чи інших 

презумпцій було викликане певними історичними передумовами, що вказують не лише на 

необхідність їх застосування, а й визначають зміст  презумпцій у правових нормах. 

Презумпції – важливий і досить гнучкий інструмент регулювання правовідносин, завдяки 

якому зникають сумніви в існуванні певного юридичного факту, оскільки в них: 

 відображаються вихідні, принципові засади прав; 

 закладений механізм реалізації цих засад [10, с. 163].  

Розвиток наукових поглядів на поняття презумпції умовно можна поділити на 

чотири етапи: 

1) період давнього звичаєвого права; 

2) становлення та нормативне утвердження презумпцій періоду Стародавнього 

Риму; 

3) ототожнення презумпцій з прямими і непрямими доказами періоду 

Середньовіччя; 

4) становлення презумпції як окремої правової категорії (початок ХІХ століття). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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Період звичаєвого права характеризувався пануванням усної передачі 

історичних традицій із покоління у покоління. У процесі виховання і формування 

світогляду у представників певного соціуму основна увага акцентувалась на 

формуванні у них «належної», «правомірної» поведінки та осмисленні сутності 

«належного» та «належності». Однак, у період звичаєвого права розуміння презумпції, 

що відповідає її сучасному значенню, не існувало, та й не могло існувати з об’єктивних 

причин. 

З появою писаного права відбулися значні зміни у суспільному устрої, 

докорінно змінилася форма реалізації права. Значна кількість багатовікових, 

загальновизнаних традицій, що набули статусного змісту законів, містили суперечливі 

позиції щодо певних категорій писаного права. Адже мали місце спроби ухилення та 

нехтування так званою «презумпцією знання закону».  

Відомо, що знання, тлумачення і застосування закону в Римі періоду середини  

V ст. до н.е. було привілеєм патриціату. Подібно, у середньовічній Японії знання права 

було виключним привілеєм суддів та адміністрації. З часом звичай, відповідно до якого 

знанням закону можуть володіти лише особи, які мають високий соціальний або 

посадовий статус, набув значення презумпції: кожен, хто володів невідповідною йому 

поінформованістю у праві, політиці, визнавався винним у публічному проступку і був 

змушений доводити свою невинуватість. 

Закони XII таблиць, що стали величним правовим надбанням римської 

кодифікації права, – це результат вимог плебсу відкрити норми законів для широкого 

ознайомлення, обнародувати його [8, с. 88].  

Традиційний правовий інститут презумпцій бере свій початок з римського права. 

Саме римляни обрали для позначення поняття не самостійний термін, а 

багатофункціональне латинське слово «praesumptio». Термін «praesumptio» в римських 

джерелах права спочатку вживався у значенні привілею, протиправного привласнення, 

незаконного присвоєння права [12].  

Термін «praesumptio» вживається у джерелах Стародавнього Риму в значенні 

презумпції у сучасному розумінні цього поняття лише у тих випадках, коли воно 

позначає результат розумово-логічного процесу [9, с. 52]. Велика кількість 

різноманітних значень, які має поняття «praesumptio», свідчить про те, що проблема 

надання даному поняттю чіткого визначення постала одночасно з виникненням та 

формуванням цього інституту права. 

Пояснюється це тим, що правовий інститут презумпції не є власним продуктом 

римського права, а продуктом наукового процесу, надбанням та здобутком грецької 

науки риторики.  

У період ранньої Римської республіки римляни почали застосовувати засоби 

риторики в легісакційному процесі. У випадку так званих probationes inartificiales, 

доказування здійснювалось за допомогою показів свідків, пояснень сторін, документів, 

висновків експертів, судового огляду, законів, попереднього розгляду справи, чуток і 

репутації особи та дозволяло дійти до певного переконання. При probationes artificiales 

чи «штучних» доказах необхідна була аргументація, за допомогою якої потрібно було 

довести ймовірність певного, невідомого факту. З цією метою використовувались 

непрямі докази, логічні висновки і типові приклади, яких ритори називали sigma, 

argumenta(tio) i exempla [2, с. 88].  

Період Пізньої Республіки Стародавнього Риму характеризувався значним 

впливом риторики на римську юриспруденцію, яка імплементувала у себе поняття 

«praesumptio». Проте, варто зауважити, що у цьому випадку мова ще не йшла про 

«praesumptio juris» (повноцінну юридичну презумпцію), оскільки формування даного 

правового інституту здійснювалось візантійською правовою школою, починаючи з  
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ІV-го ст. н. е. Вищезгадувана презумпція є швидше за все попередницею відомих 

сьогодні простих, фактичних презумпцій («praesumptio semplici») [7, с. 153]. 

Починаючи з IV ст. н. е. у східноримських правових школах формується 

«praesumptio juris». Саме тоді, після поділу Римської імперії на Східну і Західну  

(395 р. н. е.) у Східній Римській імперії, передусім у Бейруті, виникли правові школи, в 

яких відбулося формування та розвиток законних презумпцій. Єдиною раніше відомою 

з класичного періоду презумпцією була так звана praesumptio Muciana [3, с. 66]. Ця 

презумпція, яку ще й зараз можна знайти в італійському праві, полягала у тому, що 

власністю дружини є речі, що перейшли до неї від чоловіка, факт набуття інших 

об’єктів власності дружина повинна була довести.  

Щодо формування praesumptio juris у східноримських правових школах, а також 

про їх вплив на римське право, досліджено, що вони згадуються в «Corpus juris civilis» 

(«Звід цивільного права»), який походить з часів імператора Юстиніана. За його 

правління набула поширення ідея кодифікації, метою якої було впорядкування та 

обробка попередніх джерел права. Під керівництвом Трибоніана з’явилася широка за 

обсягом кодифікація, яка з ХVI ст. отримала назву «Сorpus juris civilis». У дигестах, що 

увійшли в цю кодифікацію, зокрема в розділі 22.3.0. «De probationibus et 

praesumptionibus», є фрагменти, які вказують на законні презумпції [1].  

В часи Юстиніана існувало два види praesumptiones: презумпції, які було 

розроблено візантійськими правовими школами, та презумпції, що виникли в межах 

грецької риторики і були адаптовані римським правом. Такий поділ презумпцій на дві 

категорії: praesumptio juris i praesumptio factis або hominis, який і до тепер залишається 

актуальним, також бере свій початок у візантійських правових школах. 

Правові презумпції, як і покази свідків, часто використовувались у судовому 

процесі для доказування фактів. У випадках, коли неможливо, або дуже важко довести 

певний життєвий факт, знайшли своє застосування правові презумпції. Наявність 

правових презумпцій, як вважає П. Вочі [4, с. 161], свідчить про нехарактерну для 

римської традиції наявність загальнотеоретичних знань про юридичний факт, і, тим 

більше, достатньо розвиненої теорії доказування факту. В римському матеріальному 

праві презумпції застосовувались для захисту стану свободи заміжньої жінки, волі 

контрагента, прав спадкоємців, не вказаних у заповіті. Г. Донатуті вказує, що 

презумпції сприяють реконструкції приданого, розширюють іпотечну гарантію, 

пом’якшують відповідальність, надають праву еластичності, що гарантує 

правдоподібність його застосування тощо. Презумпції часто зустрічаються як у 

принципах римського права, так і у відповідях юристів, а згодом – у їхніх працях, у 

текстах законів, де набувають ваги правової норми. 

Загалом, вчені виділяють наступні характерні риси правових презумпцій у 

римському праві [5, с. 421-424]: 

1) Презумпції – це правові норми, на що вказує такий фрагмент: «quod 

praesemptum esse debet, nisi contrarium ab herede approbetur»: D. 32. 33. 2. 

2) Презумпції вказують на те, що слід вважати істинним у процесі доказування, 

зокрема про це зазначено в D. 32. 33. 2 та D. 23. 3. 5: «quod si non evidenter apparuit, de 

cuius mulier obligatione sensit, praesumptionem ad filii debitum spectare verisimile est, nisi 

evidentissime contrarium adprobetur»; D. 4. 2. 23. 

3) Презумпції вважаються фактом, існування якого є сумнівним: D. 34. 3. 28. 3; 

D. 23. 3. 5 – «quod si non evidenter apparuit». 

4) Презумпція – це факт, який вважається істинним, поки не доведено 

протилежного: D. 22. 3. 24; D. 4. 2. 23; D. 32. 33. 2; D. 32. 73. 3; D. 34. 3. 28. 3. Це 

положення виводить за межі презумпцій категорію «praesumptio juris et de jure». 
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5) Презумпція – це уявний факт, який може бути зовнішньою подією 

(D. 34. 5. 10 (11). 1: «...quasi praesumptionem proire macculo edito»), чи фактом 

внутрішнього порядку. 
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ЗАБОРОНА КАТУВАННЯ АБО  НЕЛЮДСЬКОГО ЧИ ТАКОГО, ЩО 

ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ ПОВОДЖЕННЯ АБО ПОКАРАННЯ: ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Відповідно до ст.28 Конституції України ніхто не може бути підданий 

катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, 

поводженню чи покаранню. Схожі положення закріплено у ряді універсальних 

міжнародних документів, таких як Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і покарання від  

10 грудня 1974 р., Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни 

від 12 серпня 1949 р., Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 

4 листопада 1950 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від  

16 грудня 1966 р. тощо. Втім зазначені норми є лише декларативними, оскільки 

непоодинокими є випадки порушення вимог ст.3 Конвенції про захист прав людини та 
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основоположних свобод вимагають рішучого та системного реагування держави щодо 

захисту громадян від проявів жорстокого поводження та їх запобіганню. А тому 

рішення ЄСПЛ слугують своєрідним орієнтиром для органів державної влади та їх 

посадових осіб в частині забезпечення прав людини, а також є  обов'язковим для 

виконання Україною (ст.2 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 30 березня 2006 р.) 

За останні роки ведеться активна протидія катуванню та іншим формам 

жорстокого поводження, шляхом розробки системи міжнародно-правових норм, які 

спрямовані на попередження і припинення цих форм злочинної поведінки. Відповідно 

до положень ст.2 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність видів поводження і покарання від 10 грудня 1974 р. кожна 

держава-сторона вживає ефективних законодавчих, адміністративних, судових та 

інших заходів для запобігання актам катувань на будь-якій території під її 

юрисдикцією. Жодні виключні обставини, якими б вони не були, стан війни чи загроза 

війни, внутрішня політична нестабільність чи будь-який інший надзвичайний стан не 

можуть бути виправданням катувань. При цьому наказ вищого начальника або 

державної влади не може служити виправданням катувань.  

Певні застереження з цього приводу також передбачені у Кодексі поведінки 

посадових осіб з підтримання правопорядку, прийнятого Резолюцією 34/169 

Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 р. Зокрема, у ст.5 передбачено, що 

жодна посадова особа щодо підтримання правопорядку не може здійснювати, 

підбурювати або терпимо ставитись до будь-якої дії тортури або інші жорстокі, 

нелюдські або види звернення та покарання, що принижують гідність, і жодне посадова 

особа з підтримання правопорядку не може посилатися на розпорядження вищих осіб 

або такі виняткові обставини, як стан війни чи загроза війни, загроза національної 

безпеки, внутрішня політична нестабільність або будь-яке інше надзвичайне становище 

для виправдання тортур або інших жорстоких нелюдських або принижують гідність 

видів звернення та покарання. 

Практикою ЄСПЛ виокремлено три різновиди поводження чи покарання, які 

заборонені нормами міжнародного права, а саме: поводження чи покарання, що 

принижує гідність; нелюдське поводження чи покарання; катування. Право на повагу 

до людської гідності виступає основою чи не всієї системи прав людини. Відповідно до 

ст.1 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р. всі люди народжуються 

вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і 

повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. Людська гідність, як така 

властива всім членам людської сім’ї, та є основою свободи, справедливості та 

загального миру. 

Відомо чимало випадків, коли заявники зверталися за захистом своїх порушеним 

прав у зв’язку з приниженням їх гідності. Як приклад, слід навести Рішення ЄСПЛ 

Справа «Буід проти Бельгії» від 28 вересня 2015 р.  Так, заявники (Саїд Буід і Мохамед 

Буід) стверджували, що працівники поліції завдали їм ляпасів по обличчю, коли вони 

перебували у відділку поліції Сен-Жосс-тен-Ноде. Вони заявляли, що постраждали від 

поводження, яке принижувало гідність. Також скаржились на те, що розслідування 

їхніх скарг було неефективним, неповним, упередженим і надмірно тривалим. ЄСПЛ у 

своєму зазначив наступне: «коли йдеться про особу, яка позбавлена свободи чи, кажучи 

більш загально, стикнулася з правоохоронцями, застосування до неї будь-яких заходів 

фізичного впливу, які не були однозначно спричинені її власною поведінкою, є 

приниженням її гідності та є, в принципі, порушенням права, передбаченого у статті 3 

Конвенції». Окрім того вказується, що «…стаття 3 не передбачає жодних винятків…, 

не допускається відступ навіть у випадку надзвичайної ситуації, що загрожує життю 
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нації. Навіть за найскладніших обставин, таких як боротьба проти тероризму та 

організованої злочинності, Конвенція в абсолютній формі забороняє катування та 

нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання, незалежно від 

поведінки відповідної особи» [1]. 

Практика Страсбурзького суду встановила, що для того аби визнати жорстоке 

поводження порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, воно повинно досягати мінімального рівня жорстокості, оцінка якого залежить 

від усіх обставин справи (тривалість такого поводження, його наслідки, стать, вік, стан 

здоров’я потерпілого тощо) [2, с.5]. 

Наступним видом жорстокого поводження, яке заборонено нормами міжнародного 

та національного законодавства є нелюдське поводження чи покарання. У юридичній 

літературі О.О. Орлова зазначає, що нелюдське поводження, на відміну від катування, 

охоплює більш широкий спектр варіантів «поганого» поводження: якщо катування – це 

навмисне спричинення болю чи страждання, то нелюдське поводження – це не лише 

навмисні дії; крім того, катування має певну мету (отримання зізнання або іншої інформації, 

примушення до дій, покарання тощо), нелюдським може бути поводження, що не має будь-

яких цілей [3]. Розвиваючи цю тезу О.Н. Ярмиш звертає увагу на те, що на відміну від 

катування, нелюдське поводження не завжди характеризується такою ознакою як намір 

завдати страждання. Також вказується, що під час такого виду поводження рівень страждань 

має бути меншим, ніж у випадку катування [4, с.27]. Втім таке розмежування можна назвати 

дещо умовним, оскільки для катування завжди характерним є нелюдське поводження. 

Більше того, навряд чи можна виміряти рівень страждань, які відчуває людина, адже в 

кожному індивідуальному випадку він є різним і залежить від її фізіологічних особливостей, 

емоційного стану тощо. З огляду на це можна зробити висновок, що поняття катування та 

нелюдського поводження перебувають у взаємозв’язку, а тому навряд чи їх можливо 

розмежувати. 

Ще одним різновидом жорстокого поводження є катування, яке, відповідно до 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність видів поводження і покарання 1984  р., характеризується наступними  

ознаками: 1) заподіяння сильного болю або фізичного чи морального страждання;  

2) направлене з метою отримати від особи відомості чи визнання, покарати її, залякати 

чи примусити 3) заподіяння болю чи страждання державними посадовими особами чи 

іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за 

їх мовчазної згоди. Згідно Рішення Європейського суду з прав людини у справі 

«Григор'єв проти України» (Заява № 51671/07) правоохоронці застосовували до 

потерпілого катування, примусивши його свідчити проти себе. Його виклад подій, що 

мали місце після його затримання, є таким. Приблизно об 11-й годині ранку 1 березня 

2002 року заявника було доправлено до РУ ГУ МВД України Київського району  

м. Одеси, де два представники правоохоронних органів з м. Києва, Д. та Є., які 

представилися як заступник начальника Департаменту карного розшуку МВС України 

та начальник Головного управління карного розшуку МВС України відповідно, 

допитали його щодо низки розбійних нападів та вбивств. Оскільки заявник заперечував 

будь-яку причетність до них або обізнаність щодо них, Є. викликав кількох працівників 

поліції та наказав їм змусити заявника зізнатися у вчиненні сорока епізодів таких 

злочинів. Заявника, який був у наручниках, підвісили на металевому ломі, 

розташованому між двома столами, та Є. разом з Д. завдавали йому численних ударів 

гумовим кийком по різних частинах тіла. Пізніше на обличчя заявника було надіто 

маску, та його до 19-ої години продовжували бити інші працівники поліції. Заявник 

підписав численні визнавальні показання. Ввечері Д. та Є. відвідали його. Оскільки 
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вони вважали, що заявник не був достатньо налаштований на співпрацю, жорстоке 

поводження з ним продовжувалося до 4 березня 2002 року.  

Суд доходить висновку, що заявник був позбавлений ретельного та ефективного 

розслідування його небезпідставної заяви про те, що він зазнав катування з боку 

працівників поліції. Як постановив Суд у своєму рішенні у справі «Каверзін проти 

України» (Kaverzin v. Ukraine), на національному рівні ця ситуація має в своїй основі 

проблеми системного характеру, існування яких дозволяє суб’єктам владних 

повноважень, що несуть відповідальність за таке жорстоке поводження, залишатися 

безкарними. Отже, мало місце порушення статті 3 Конвенції в контексті її 

процесуального аспекту. 

Заборона катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність 

поводження чи покарання, передбачена цілим арсеналом міжнародно-правових норм, 

які спрямовані на попередження і припинення аналізованих форм злочинної поведінки. 

Однак залишається відкритим питання на скільки ці норми є ефективними. А тому 

права та свободи  людини і громадянина повинні забезпечуватись не лише на 

законодавчому рівні, але й на рівні правозастосування. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАТО ЗА 

МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ 

 

Організація Північноатлантичного договору – міжнародна організація, яка 

створена 4 квітня 1949 року для групової оборони країн Західної Європи та Північної 

Америки відповідно до принципів 51 статті Статуту ООН.У такий спосіб, НАТО 

створює унікальний зв‘язок між двома континентами для забезпечення політичного і 

безпекового співробітництва.  

НАТО виступає як «унікальна спільнота, заснована на цінностях і віддана принципам 

свободи особистості, демократії, прав людини та верховенства закону» [1, c. 21]. Вона 

містить у собі три найважливіші завдання НАТО: колективна оборона, кризове регулювання 

та безпека політичного і військового Альянсу, а також підкреслюється солідарність 

Північноатлантичного союзу, важливість трансатлантичних консультацій та потребу 

постійно здійснювати процес реформ. На цьому і ґрунтуються основні завдання і принципи 

НАТО, до яких, зокрема, відносять: 

- Колективна оборона. НАТО здійснюється відповідно до принципу, що напад 

на одного або декількох у його членів вважається нападом на всіх. Це є 
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принципом колективної оборони, який закріплено в статті 5 Вашингтонського 

договору. Досі до статті 5 зверталися лише одного разу  – у відповідь на терористичні 

атаки в Сполучених Штатах Америки 11 вересня 2001 року. 

-  Кризове регулювання. НАТО має унікальний і дієвий склад політичних і 

військових засобів подолання криз будь-якого характеру – перед, під час і після завершення 

конфліктів. НАТО активно налагоджуватиме відповідне поєднання цих політичних і 

військових засобів, аби допомогти врегульовувати кризи, що створюються і можуть 

потенційно вплинути на безпеку Північноатлантичного союзу, ще до того, як вони 

трансформуються на конфлікти; аби зупинити поточні конфлікти там, де вони впливають на 

безпеку Північноатлантичного союзу, а також щоби допомогти зміцненню стабільності 

після закінченню конфліктів там, де це сприяє безпеці євроатлантичного регіону.  

- Безпека політичного і військового Альянсу. У нашому повсякденному житті є 

ключовою для нашого добробуту.  

Основною метою НАТО є гарантування свободи і безпеки його членам завдяки 

політичним і військовим засобам. Політичними засобами НАТО сприяє демократичним 

цінностям і надає можливість членам консультуватися і взаємодіяти в області захисту і 

безпеки для вирішення проблем, побудови довірчих стосунків і, в кінцевому результаті, 

запобіганню конфліктів. Військовими – НАТО вважає своїм обов’язком мирне 

розв’язання суперечок. Якщо дипломатичні зусилля не дають результатів, у НАТО є 

військова потужність здійснювати операції з врегулювання кризи. Вони здійснюються 

відповідно до пункту щодо колективної оборони договору про заснування НАТО –

 стаття 5 Вашингтонського договору або відповідно до мандату Організації Об’єднаних 

Націй, окремо або в співпраці з іншими країнами і міжнародними організаціями. 

Щодня країни-члени консультуються і приймають рішення щодо питань безпеки 

на всіх рівнях і в безлічі областей. «Рішення НАТО» є висловлюванням колективної 

волі всіх 30 країн-членів, оскільки всі рішення приймаються за загальною угодою. 

Сотні посадових осіб, а також цивільних і військових експертів, щодня приїжджають до 

штаб-квартири НАТО, щоб обмінятися інформацією, поділитися думками і допомогти 

підготувати рішення, за необхідності, у співпраці з національними делегаціями і 

персоналом штаб-квартири НАТО. 

До основних структурних елементів НАТО можна віднести наступні: 

Північноатлантична рада (ПАР) – це найвищий політичний орган, що ухвалює 

рішення в НАТО. Вона здійснює форум для консультацій з широкого кола питань між 

країнами – членами Організації з усіх аспектів, що здійснюють вплив на мир і безпеку 

Альянсу. 

Міжнародний секретаріат. У Міжнародному секретаріаті НАТО в Брюсселі 

(Бельгія) працюють понад 1100 цивільних співробітників. Головним завданням 

Міжнародного секретаріату (МС) є надання дорадчої допомоги, настанов і 

адміністративної підтримки національним делегаціям при штаб-квартирі НАТО. 

Працівники МС сприяють процесу досягнення консенсусу і схвалення рішень на рівні 

Альянсу і здійснює втілення ухвалених рішень у життя. 

Військовий комітет. Це найвищий військовий орган НАТО у складі 

начальників оборонних штабів країн – членів НАТО. Коли впровадження політичних 

рішень має військові наслідки, ключовими залученими учасниками є: Військовий 

комітет, що складається з Керівників оборонних відомств країн-членів НАТО; 

Міжнародного військового штабу, виконавчого органу Військового комітету, а також 

структури військового командування, що складається з  Операцій щодо союзницького 

командування і Трансформації союзницького командування [2, c. 31-33]. Сама 

організація НАТО має дуже мало власних постійних збройних сил. Коли 

Північноатлантична рада погоджується розпочати операцію, учасники надають збройні 
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сили на добровільній основі. Ці сили згодом повертаються до своїх країни, як тільки 

місію завершено. 

Усі рішення в НАТО ухвалюються за принципом консенсусу після відповідних 

обговорень і консультацій між державами – членами Альянсу. Вони стосуються усіх 

питань, що становлять інтерес для Альянсу, а саме: розбудова нових галузей 

військового потенціалу, відносини співпраці з країнами – не членами НАТО, військові 

операції тощо. Загалом, дискусії охоплюють усі аспекти щоденної діяльності Альянсу, 

головні цілі організації і її першорядні завдання. До того ж країни-члени Альянсу 

мають можливість виносити на розгляд Північноатлантичної ради (ПАР) питання, які 

викликають стурбованість. Цю прерогативу окреслено у Статті 4 засновницького 

Договору НАТО, у якій йдеться: «Сторони проводитимуть консультації між собою у 

разі, якщо на думку будь-якої з них територіальна цілісність, політична незалежність 

або безпека будь-якої із сторін Договору зазнає загрози» [3, с. 152]. 

В цілому, процес консультацій покладено в основу діяльності НАТО. Процес 

консультацій є безперервним і здійснюється як на офіційних, так і на неофіційних 

основах. Його діяльність міцно пов’язана із головними цілями та задумами цьогоріч. 

Основною стратегічною концепцією НАТО на 2022 рік є забезпечення 

національної і колективної стійкості суспільств, що було вирішальним для виконання усіх 

основоположних завдань Альянсу і підґрунтям зусиль убезпечити країни, суспільства і 

спільні цінності. У ній також підкреслюється наскрізна необхідність інвестицій у 

технологічні інновації і включення таких аспектів, як зміна клімату, людська безпека і 

тематика жінок, миру і безпеки до усіх основоположних завдань Альянсу. 

Отже, сьогодні діяльність Альянсу все більше поширюється, охоплюючи співпрацю з 

Україною та іншими державами, які не входять до складу НАТО, а також зусилля, скеровані 

на те, щоб зробити Альянс здатним запобігати новим викликам у галузі безпеки, які властиві 

ХХІ століттю, як, наприклад, міжнародний тероризм та поширення зброї масового 

знищення. З метою збереження своєї ефективності стосовно захисту та зміцнення безпеки за 

умов нинішнього швидко змінюваного середовища безпеки, Альянс сьогодні запроваджує 

ґрунтовне перетворення, яке охоплює усі аспекти його діяльності й передбачає 

впровадження нових завдань, вступ нових членів, вдосконалення військового потенціалу, 

розбудову нових партнерських відносин та новий засіб ведення справ. 

 

Список використаних джерел: 

1. Біла книга 2017. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України,  

2018. 152 с. 

2. Голопатюк Л. Військові аспекти співробітництва України з НАТО: стан і 

перспективи розвитку. Національна безпека і оборона. 2018. № 8. С. 31 – 33.  

3. Довідник НАТО. Brussels: NATO Public Diplomacy Division, 2019.  21 с. 

 

 

ВАЛЬКІВ Марта Ярославівна 

здобувачка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ  

АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ 

 

Постійне оновлення кримінального законодавства не завжди адекватно впливає 

на правозастосування. Однією із сучасних проблем при кваліфікації злочинів є 
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тлумачення таких понять, як «істотна шкода» й «тяжкі наслідки», які визначені як 

обов’язкові наслідки зловживання владою або службовим становищем. 

Спочатку з’ясуємо, які проблеми виникали у науковців і практиків при 

тлумаченні понять «істотна шкода» й «тяжкі наслідки» зловживання владою або 

службовим становищем до набрання чинності Законом України від 13 травня 2014 р. 

№ 1261-VII 

До 04 червня 2014 р. істотну шкоду й тяжкі наслідки зловживання владою або 

службовим становищем розуміли як заподіяння особі відповідної матеріальної шкоди 

або інших нематеріальних наслідків 

До внесення вказаних змін, згідно з п. 3 примітки до ст. 364 КК України, під істотною 

шкодою, якщо вона полягала в матеріальних збитках, уважалася така шкода, яка в 100 й 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (далі – НМДГ), а під 

тяжкими наслідками, якщо вони по- лягали в матеріальних збитках, уважалися такі, які у 250 

і більше разів перевищує НМДГ (п. 4 примітки до ст. 364 КК України). 

Після внесення змін Законом України від 13 трав- ня 2014 р. під істотною шкодою 

розуміються такі збитки, які в 100 й більше разів перевищують НМДГ; під тяжкими 

наслідками вважаються такі збитки, які у 250 і більше разів перевищують НМДГ. 

В.П. Коваленко в листі заступника Голови Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначає пропозицію передбачити 

розширене поняття вказаних наслідків у примітці до ст. 364 КК України: «Істотна 

шкода може мати також нематеріальний характер і полягати у порушенні 

конституційних прав і свобод громадян, підриві авторитету органів державної влади, 

державного управління і місцевого самоврядування, порушенні нормальної діяльності 

організації, вчиненні злочину підконтрольними чи підлеглими особами тощо. … Тяжкі 

наслідки нематеріального характеру визначаються з урахуванням кількості потерпілих, 

тривалості та (або) ступеня порушення їхніх прав, можливості їх відновлення чи 

відновлення нормальної діяльності відповідних органів та організацій, тяжкості та 

кількості злочинів, вчинених підконтрольними або підлеглими особами тощо»  

[5, с. 14]. 

При тлумаченні такої законодавчої конструкції (суспільно небезпечних майнових 

наслідків в інших складах злочинів, наприклад ч. 3 ст. 232-1 КК України) у науковців і 

суддів не виникає жодних сумнівів лише в матеріальному характері такої шкоди  

[6, с. 386]. 

Цікаво, що подібні наслідки в злочинах проти встановленого порядку несення 

військової служби визначається по-різному. Так, у п. 2 примітки до ст. 425 КК України 

зазначено, що «у статтях 425 та 426 цього Кодексу істотною шкодою, якщо вона 

полягає в завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в двісті п’ятдесят і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими 

наслідками за тієї самої умови вважається шкода, яка у п’ятсот і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян». Тобто, визначення істотної 

шкоди й тяжких наслідків у ст. ст. 425 і 426 КК України залишається досі без указаних 

змін і враховує фактично й нематеріальні наслідки. 

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 58 Конституції України, закони й інші нормативно-

правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або 

скасовують відповідальність особи. Тобто, якщо новий Закон України від 13 травня 

2014 р. посилює чи встановлює кримінальну відповідальність, він не може 

поширюватися на діяння, які були вчинені до набрання чинності цим Законом. В 

іншому випадку – закон має зворотну дію в часі.  

Згідно з п. 4 примітки до ст. 364 КК України, «тяжкими наслідками у статтях  

364–367 уважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують 
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неоподатковуваний мінімум доходів громадян». Тобто, тяжкі наслідки, відповідно до  

ч. 3 ст. 365 КК України, потрібно визначати згідно з п. 4 примітки до ст. 364 КК 

України. Оскільки такі наслідки мають лише матеріальний характер, то і при 

тлумаченні тяжких наслідків, згідно з ч. 3 ст. 365 КК України, потрібно вважати лише 

наслідки, які у 250 і більше разів перевищують НМДГ. 

Отже, завдання істотної шкоди чи тяжких наслідків до 04 червня 2014 р. 

(набрання чинності Законом України від 13 травня 2014 р.) визначалося з урахуванням 

майнової та нематеріальної шкоди, з 04 червня 2014 р. такі наслідки повинні мати лише 

матеріальний характер. Оскільки нематеріальні наслідки вже не передбачені для 

визначення істотної шкоди чи тяжких наслідків (згідно з п. п. 3, 4 примітки до ст. 364 

КК України), то відповідні діяння, які раніше були кваліфіковані як злочини за 

нематеріальними наслідками, підлягають новій правовій оцінці. Тобто, вони вже не 

можуть розглядатися як злочини (вони фактично декриміналізовані). На підставі 

викладеного вважаємо, що абз. 2 п. 1 Прикінцевих положень Закону України від  

13 травня 2014 р. № 1261-VII не може застосовуватися, якщо цей Закон України від  

13 травня 2014 р. пом’якшує або скасовує відповідальність особи. 
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ПОВАГА ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНА ЗАСАДА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Глобальний інтеграційний процес спонукає суспільство виробляти та 

встановлювати нові важливі позиції у політиці, економіці та праві. Зокрема, це 

стосується України, яка намагається вступити в близькі відносини з Європою, які 

торкаються всіх сфер життя. Освіта та закони – це ключові чинники, на які мають 

звертати увагу урядовці. 

Питанням дослідження поваги людської гідності займаються різні науковці. Це 

пов'язано з тим, що питання захисту честі, гідності людини, поваги до всіх свобод та 

законних інтересів інших є показником розвиненого та інтелігентного суспільства. 

Стаття 28 Конституції України передбачає право на повагу до людської гідності. 

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди 

не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам [1].Це право не може 

бути обмежене навіть у воєнний чи надзвичайний стан. Іншими словами, це пряма 

заборона вище зазначених дій. Вище зазначені конституційні норми, відображають 

міжнародні норми права, тобто ст. 5 Загальної декларації прав людини та статті 7 та  

10 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст. 3 Європейської 

конвенції з прав людини, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських 

чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. 

У зазначеному документі подається розгорнуте визначення терміна «тортури» -  

навмисне завдання людині сильного болю або страждання, фізичного чи морального 

для отримання інформації від неї чи третьої сторони або визнання, покарати  її за дії, 

вчинені чи замовлені нею чи третьою особою якщо вона підозрюється, і якщо її чи 

третю сторону примушують до їх вчинення [2]. 

ЄСПЛ винесено чимало рішень у яких мова йде про порушення вимог  

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. 

Як приклад, слід навести Рішення ЄСПЛ у Справі «Григор'єв проти України» 

(Заява № 51671/07) від 15 травня 2012 р. 

Згідно з твердженнями Уряду, зізнання заявника та рішення співпрацювати з 

міліцією були добровільними. Проте, згідно з твердженнями заявника, його примусили 

свідчити проти себе. Його виклад подій, що мали місце після його затримання, є таким. 

Приблизно об 11-й годині ранку 1 березня 2002 року заявника було доправлено до  

РУ ГУ МВД України Київського району м. Одеси, де два представники 

правоохоронних органів з м. Києва, Д. та Є., які представилися як заступник 

начальника Департаменту карного розшуку МВС України та начальник Головного 

управління карного розшуку МВС України відповідно, допитали його щодо низки 

розбійних нападів та вбивств. Оскільки заявник заперечував будь-яку причетність до 
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них або обізнаність щодо них, Є. викликав кількох працівників міліції та наказав їм 

змусити заявника зізнатися у вчиненні сорока епізодів таких злочинів. Заявника, який 

був у наручниках, підвісили на металевому ломі, розташованому між двома столами, та 

Є. разом з Д. завдавали йому численних ударів гумовим кийком по різних частинах 

тіла. Пізніше на обличчя заявника було надіто маску, та його до 19-ої години 

продовжували бити інші працівники міліції. Заявник підписав численні визнавальні 

показання. Ввечері Д. та Є. відвідали його. Оскільки вони вважали, що заявник не був 

достатньо налаштований на співпрацю, жорстоке поводження з ним продовжувалося до 

4 березня 2002 року. Протягом зазначеного строку заявник тримався у відділі міліції, де 

він не мав контактів ані з родичами, ані з захисником. 

ЄСПЛ у своєму рішенні дійшов висновку, що первісні визнавальні показання заявника 

та речові докази були отримані від нього шляхом застосування до нього жорстокого 

поводження. 

Кримінально-процесуальний кодекс України 2012 р.(далі- КПК України)-один із 

перших нормативних актів нашої держави щодо адаптації законодавства України до 

європейських стандартів. В п.4 ч.1 ст.7 КПК України міститься конституційна норма 

повага до людської гідності як основна засада кримінального процесу. Ця норма також 

докладно описана у ст. 11 КПК України, яка  свідчить, що людська гідність, права та 

свободи кожної людини мають поважатися під час кримінального судочинства. 

Забороняється під час кримінального провадження піддавати особу катуванню, 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи 

покаранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження, утримувати особу у 

принизливих умовах, примушувати до дій, що принижують її гідність. Кожен має право 

захищати усіма засобами, що не заборонені законом, свою людську гідність, права, 

свободи та інтереси, порушені під час здійснення кримінального провадження [3]. Під 

гарантіями захисту у контексті статті слід розуміти право особи на всі форми 

оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб, право на звернення до особи, яка веде 

провадження, до судів, до органів державної влади; органів місцевого самоврядування, 

державних органів. Зокрема рішення, дії чи бездіяльність органів досудового 

розслідування, прокурорів та слідчих суддів може бути оскаржене особою відповідно 

до вимог законодавства; судові рішення, прийняті судом першої інстанції, але які ще не 

набули чинності, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Вироки та інші 

рішення після їх перегляду в апеляційному порядку, а також визначені в законі рішення 

суду апеляційної інстанції також можуть бути оскаржені в касаційному порядку. 

Згідно з Конституцією України, кожен має право звертатися за захистом їхніх 

прав до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Вперше, у 2012 році з 

ухваленням нового Кримінально-процесуального кодексу України ввійшла ще одна 

стаття як показник що найвищою цінністю є  здоров'я, честь та гідність людини, і це не 

підлягає порушенню за жодних обставин. Кримінальне судочинство характеризується 

переважно імперативним методом правового регулювання, у тому числі 

застосовуються  запобіжні заходи, до окремих учасників процесу, а саме обмеження їх 

прав та свобод[4, с. 49]. Наприклад, в КПК України є спеціальні статті, де основним 

показником є особиста гідність , а саме: недопустимість доказів, отриманих внаслідок 

грубих порушень прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, зокрема 

докази, отримані внаслідок тортур, жорстокого, нелюдського чи принижуючого 

гідність поводження або погроза їх застосуванням (ч.2 ст.87 КПК України), 

неприйнятно застосування приводу до неповнолітніх, вагітних жінок та інвалідів.  

Тому, повага людської гідності наголошується не лише в новому КПК України, щоб у 

слідчих та розшукових органах не було можливості здійснювати такі дії. В останні роки 

все більше людей скаржаться на систему, яка працює в системі кримінального 
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правосуддя. Також важливими є обов'язки посадових осіб та пов'язаних із ними 

органів, які ведуть кримінальне судочинство за допомогою норм Кримінально-

процесуального кодексу України та правильне  їх трактування для забезпечення поваги 

до людської гідності одних учасників процесу від агресії по відношенню до інших. 

На наш погляд, повага до людської гідності в новому КПК України, 

виокремлена в одну статтю, що стосується частих порушень цього принципу всіма без 

винятку особами такими, що володіють великою владою і дозволяють собі поводитися 

зухвало та зарозуміло ставляться до тих, хто опинився у важких обставинах.  

Зазвичай вважається, що поняття «гідність» визначається у двох вимірах. Під 

першим розуміється, розгляд крізь призму моральної свідомості, що виражає уявлення 

про цінність кожної людини як моральної особистості, другий називає гідність 

категорією етики - особливе моральне ставлення людини до себе та ставлення до неї з 

боку суспільства, яке визнає цінність особистості . На наш погляд, поняття людської 

гідності можна сформулювати як вираження у свідомості кожної людини, яка виділяє 

себе, розуміє себе як щось особливе і заслуговує на внутрішню недоторканність від 

інших. 

На жаль, норма поваги до людської гідності, закріплена як в міжнародному, так і 

в національному праві, від Конституції до підзаконних актів, які мають декларативний 

характер, але не завжди реалізуються. Це пов'язано, зокрема, з тим, що питання честі та 

гідності є не лише юридичною категорією, а більшою мірою моральними та 

культурними нормами, питанням виховання та освіти, які склалися та функціонують у 

тому чи іншому суспільстві. Тому, як зазначив проректор Української школи суддів 

О.П. Кучинська, ціла сукупність моральних відносин у демократичному суспільстві 

спрямована на задоволення запитів людини, пов'язаних із сприйняттям її гідності. 

Гуманістичний склад визначається цим набором основних відносин сучасного 

суспільства. Честь і гідність йдуть пліч-о-пліч і часто вважаються як єдина пара 

категорій в етичному значенні[5, с. 18]. 

Розглядаючи зміст принципу поваги до людської гідності - це сукупність норм, 

встановлених законом і гарантованих державою, що вселяє довіру всім, які надають 

кожній людині впевненість у своїй суспільній цінності, можливості реалізувати себе як 

особистість, поважати власні моральні принципи і етичні норми [6, с. 152]. 

Важливою умовою практичного застосування та реалізації принципів КПК України є, 

звичайно, всі освітні та наукові процеси, які сприяють виникненню, розвитку та зміні 

уявлень про справедливе та порядне суспільство. Розвивати повагу до  людської 

гідності є основним джерелом людяності та забезпечує цивілізованість суспільства.  

Соціальна справедливість починається з поваги до людської гідності, така 

гіпотези має виникати на підсвідомому рівні всіх представників влади, що взяли на 

себе важливі соціальні ролі– контроль, захист та судочинство. 

Отже, виходячи з вище викладеного, можна сказати, що гідність - це певний 

обсяг поваги до людини, на яку вона має право з народження, зберігається протягом 

усього життя та після смерті. Людська гідність є важливою соціальною цінністю, як 

невідчужуваного та непорушуваного права. Важливою та беззаперечною є роль науки, 

адже діяльність, в першу чергу, спонукала науковців до прийняття законодавчого акту 

(КПК).  
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СОЦІАЛЬНІ ДЕФОРМАЦІЇ ЮРИСТА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

СТАНОВЛЕННЯ СВОЄЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Юрист - це фахівець який працює з законами, нормативно-правовими актами, 

підтримує правопорядок та допомагає громадянам досягнути справедливості шляхом 

надання правової консультації. Для своєї діяльності юрист має набути певні професійні 

навички. Правозахисник неодмінно має розробляти та аналізувати документи 

правового характеру, здійснювати правову експертизу нормативних актів, давати 

кваліфіковані юридичні висновки, постійно підвищувати свою професійну 

кваліфікацію, вивчати законодавство і його застосування, повинен вміти всебічно 

аналізувати і узагальнювати отриману інформацію, формувати творчий та 

неформальний підхід у вирішенні нестандартних ситуацій, які можуть виникнути у 

будь-який момент.  

Що стосується особистих якостей то юрист має бути: відповідальним, 

принциповим, чесним, доброзичливим, стресостійким, впевненим, справедливим, 

неупередженим у своєму рішенні, комунікабельним, ініціативним, цілеспрямованим, 

повинен мати та розвивати логічне мислення, це є дуже важливим  у юридичній сфері. 

У будь-якій сфери де працює людина характерні такі моменти, коли особа не 

отримує задоволення від своєї роботи, постійно страждає від перевтоми, не вміє 

стримувати своїх емоції, коли вони переповнюють  і врешті-решт не розуміє сутності 

своїх професійних дій. Це явище називають – «деформація».  

Деформація відбувається внаслідок того, що на початковому етапі своєї кар’єри, 

коли юрист лише здобув вищу юридичну освіту він відчуває себе занадто 

самовпевненим у своїх знаннях та діях, бере до уваги багато справ, які в подальшій 

роботі не може виконати у зазначені строки, як наслідок це емоційне вигорання, яке 

призводить до того, що у правозахисника розпочинаються прояви жорстокості, агресії, 

відсутність манери спілкування.  

Основою професійної деформації також нерідко виступає соціально-суспільна 

значимість самої юридичної професії: юрисконсульт, нотаріус, адвокат, суддя, 
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прокурор, слідчий - від них залежить доля людини і одне неправильне рішення може 

призвести до неминучих наслідків. 

Прояв професійної деформації в діяльності юриста знижує рівень його 

професійної придатності та ефективності наданих ним послуг, відлякує клієнтів, що 

однозначно підриває авторитет юридичної спільноти.  

Варто зазначити, що сучасний світ не стоїть на місці і постійно запроваджує 

новітні технології, які в свою чергу впливають на юридичну сферу. Відбувається її 

діджиталізація. 

Законотворення постійно зазнає змін в: трудовому, цивільному, кримінальному, 

кримінально-процесуальному, адміністративному праві. Також очевидно, що 

міжнародне право зазнало чи то краху чи масштабної трансформації.  

Крім того, з’являються нові напрямки в професії, деякі трансформуються, деякі 

зароджуються по запиту сучасних тенденцій. 

Саме за таких умов у професійній діяльності спеціаліст може не встигати за 

стрімким розвитком юриспруденції і втратити віру у власні сили і знання, що в 

подальшому призведе до самої деформації а в найгіршому випадку взагалі до того, що 

людина залишить улюблену справу до якої прагнула все своє життя. 

Станом на сьогодні, в Україні вже доволі довгий час йде повномасштабна війна, яка 

негативно відображається на всіх професійних галузях нашої держави. В період війни 

розпочалося багато проблем саме з працевлаштуванням та працювати стало набагато 

складніше. Саме через такі моменти багато кваліфікованих юристів зазнали професійної 

деформації в певній мірі, навіть, відчули на собі прояви емоційного виснаження, а також 

депресії. Багато хто емігрував  закордон з метою збереження власного життя чи порятунку 

своїх дітей, щоб не втратити своє матеріальне та духовне становище, а інша частина людей 

втратила віру у своє майбутнє та полишили своє робоче місце.  

Взагалі процес подолання професійної деформації юриста можливий перш за все як 

опосередкований особистістю іншої людини процес повернення особистості до глибинної 

самобутності власного світобачення, відмова від системи нав’язаних і прийнятих нею 

жорстких управлінських стереотипів службової поведінки або діяльності. 

Аби не відчути на собі негативних проявів професійних відхилень потрібно: 

переглядати застарілі переконання; працювати над своїми думками; постійно 

пам’ятати, що ви несете стовідсоткову відповідальність за всі події свого життя;  

висловлювати свої бажання лише в позитивній формі (я вмію, я можу) лише в 

теперішньому часі; потрібно усвідомлювати пережитий досвід, щоб не втратити свої 

знахідки; описувати свою професійну біографію висловлюючи ставлення до її подій та 

можливих недоліків; підсилювати свій життєвий потенціал; домагатися високої 

професійної кваліфікації, розглядаючи її як джерело незалежності; готувати себе до 

різких нестандартних ситуацій і до побудови нових моделей поведінки; потрібно не 

відкладати приємні справи до тих пір, поки не будуть зроблені всі неприємні; 

обов’язково економити позитивну енергію; необхідно вміти розділяти роботу та 

особисте життя, а також займатися фізичним та духовним розвитком; правильно 

розпоряджатись своїм робочим часом аби уникнути розумового перевантаження, а 

якщо виникає перенасиченість у спілкуванням з клієнтами варто побути наодинці зі 

своїми думками; потрібно постійно знаходити час для відпочину; величезну роль грає 

планування дозвілля, зміна обстановки і типу діяльності.  

Кожній людині абсолютно необхідно і цілком реально побудувати свою 

індивідуальну програму професійного розвитку і самозбереження.  

Якщо правильно та відповідально віднестись до порад то жодна професійна 

деформація не зможе спіткати людину, яка зацікавлена та спрямована працювати 

справді на високий результат та досягати поставлених цілей тому, що саме 
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цілеспрямована, ініціативна особа завжди буде прагнути до кращого життя не 

дивлячись на всі скрутні ситуації, які постійно трапляються на життєвому шляху. 
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ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ  

ОКРЕМОГО ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до Закону України "Про ліцензування  видів господарської діяльності" 

(надалі Закон) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів 

господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки  та захисту економічних і 

соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я 

людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.[1] 

Проте, для окремих видів господарської діяльності Закон передбачає ряд 

додаткових документів. Наявність таких документів обумовлена необхідністю, перш за 

все, для органу ліцензування як підтвердження спроможності суб’єкта господарювання 

провадити заявлений вид господарської діяльності та належне виконання ним 

ліцензійних умов.[2] 

У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:  

1) інформація про здобувача ліцензії: 

для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код, 

місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується 

провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; 

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається 

фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний 

контролюючий орган і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) та згода на 

обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону; 

2) вид господарської діяльності, вказаний відповідно до ст. 7 Закону (повністю або 

частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію. У разі наявності у 

заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які втілюватимуть господарську заняття на 

підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.[1] 

До заяви про видачу ліцензії додаються документи відповідно до ліцензійних 

умов; копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого 

представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через 

https://ua-referat.com/Професійна_деформація_юриста_та_шляхи_її_подолання
https://ua-referat.com/Професійна_деформація_юриста_та_шляхи_її_подолання
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свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган); 

опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох екземплярах (у разі 

подання документів у паперовій формі). Перелік підтверджувальних документів 

встановлюється ліцензійними умовами і є виключним.  

Ліцензійні умови законодавство закріплює у 5 відокремлених групах, 

недотримання яких зводить можливість отримання ліцензії до нуля. Залежно від виду 

діяльності, який підлягає ліцензуванню ліцензійні умови можуть різнитися, що 

закріплюється у спеціальних нормативно-правових актах.  

Вимоги ліцензійних умов мають бути обумовлені особливостями провадження 

виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та включають: 

1) умови щодо вичерпного переліку підтвердних документів; 

2) кадрові вимоги; 

3) організаційні вимоги; 

4) технологічні вимоги; 

5) спеціальні вимоги, передбачені законом. 

Важливо підкреслити, що заява про видачу ліцензії залишається не 

розглянутою, якщо:  

а) підписані документи, що додаються до заяви, подаються не в повному обсязі;  

б) заява або хоча б один з документів підписаний особою, яка не має на це 

повноважень чи оформлений із порушенням вимог Закону щодо його форми чи змісту;  

в) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом; 

г) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта 

господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;  

д) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта 

господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист 

економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти 

України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України".  

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявника повідомляють у 

письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у 

строки, передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для 

винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може 

повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в загальному порядку. [1] 

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом 

розгляду заяви про отримання ліцензії є: 

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам; 

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем 

ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом 

господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності розбіжності між даними у 

підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта господарювання на момент 

подання документів. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких 

суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною; 

3) наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача 

ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили. 

Якщо усі ліцензійні умови дотримані, то приймається рішення про видачу 

ліцензії. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду 
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господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом 

ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо 

видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у 

виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає 

обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному 

Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

На шляху удосконалення системи ліцензування слід звернути увагу на 

невиправдано високий ступінь централізації функцій. Зосередження функцій 

ліцензування в центральних органах виконавчої влади створює труднощі як для 

суб’єктів господарювання, пов’язані із збільшенням часу та коштів для отримання 

ліцензії, так і для самих органів ліцензування в частині здійснення контролю за 

додержанням ліцензіатами ліцензійних умов. 

Можна погодитись з думкою, що вирішити ці проблеми вбачається можливим за 

допомогою введення більшої децентралізації системи ліцензування шляхом передачі як 

окремих, так і всіх функцій з ліцензування окремих видів господарської діяльності на 

місцевий рівень влади.[2] 

Підприємництво як одне з фундаментальних засад державницької політики полягає в 

реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність. Відповідно до 

статті 42 Конституції України кожен громадянин має право на підприємницьку діяльність, 

яка не заборонена законом. Насамперед, це право базується на свободі підприємницької 

діяльності, яка полягає в здійсненні на власний розсуд і ризик особою господарської 

діяльності, не забороненої законом, з метою одержання прибутку.[3] 

Водночас, конституційне право громадян на підприємницьку діяльність 

породжує і відповідні обов’язки по відношенню до інших учасників господарських 

відносин. Згідно із статтею 41 Конституції України використання будь-ким своєї 

власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам 

суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.[4] 

Важливо розуміти, що реформування системи ліцензування є завданням часу. 

Очевидно, що держава має йти назустріч підприємцям та не використовувати 

ліцензування для задоволення інтересів певних осіб. Ліцензування має стати для 

підприємця не тягарем, а керівним механізмом для реалізації ним свого 

конституційного права, який би забезпечив втілення в життя основних принципів 

державної політики у сфері ліцензування, визначених Законом, та спрямував 

підприємництво, насамперед, для підвищення добробуту громадян та держави в цілому. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  

ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ 

 

Як у науковій літературі, так і на законодавчому рівні ведеться багато дискусій 

щодо визначення поняття ліцензування господарської діяльності. 

Ліцензування є одним із методів, що використовується державою для 

регулювання господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідно до 

Господарського кодексу України [1] та Закону України “Про ліцензування видів 

господарської діяльності” [2]. 

Залежно від ліцензування. З метою захисту економічних і соціальних інтересів 

держави, суспільства та окремих споживачів цей захід спрямований на забезпечення 

реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування. Зазначене дає нам підстави 

розглядати ліцензування господарської діяльності як спосіб контролю з боку держави 

за діями недержавних суб’єктів у сфері національної безпеки. 

У свою чергу, ліцензування – це метод державного контролю за господарською 

діяльністю, спрямований на захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я людей, 

екологічної безпеки, економічних і соціальних інтересів держави та суспільства. 

Вичерпний перелік вимог до провадження виду господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік 

документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, встановлюються 

ліцензійними умовами (нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України). 

Ліцензія – це документ, який засвідчує право суб’єкта господарювання на провадження 

всієї або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню [2]. 

Наведені вище визначення надають більш детальну інформацію щодо поняття 

“ліцензування видів господарської діяльності”. 

Варто також згадати про порядок отримання ліцензії. Здобувач ліцензії повинен 

пред’явити документ, що посвідчує його особу, при особистому поданні документів. 

Крім того, у разі подання документів від імені здобувача ліцензії додається оригінал 

документа (засвідчена копія), що підтверджує повноваження здобувача ліцензії. 

Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за 

формою, встановленою ліцензійними умовами. 

Додатково до заяви про отримання ліцензії долучаються: документи відповідно 

до ліцензійних умов; копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або уповноваженої 

ним особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення щодо відмови від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої 

релігійні переконання (подається лише фізичними особами - підприємцями, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків); опис документів, які подаються для отримання 

ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі). 

Перелік додаткових матеріалів, які подаються разом із заявою про отримання 

ліцензії, визначений ліцензійними умовами і є єдиним прийнятним переліком. 

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів від дати надходження заяви 

про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення 

заяви без розгляду та за їх наявності приймає відповідне рішення. Протягом десяти 

робочих днів з дати отримання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії має 



46 

бути прийнято рішення про її видачу. Ліцензія видається на необмежений строк. За 

видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму. 

Після оприлюднення рішення про видачу ліцензії на порталі електронних сервісів, 

плату необхідно внести протягом десяти робочих днів. Ліцензія може бути продовжена 

без додаткової оплати [3, с. 55]. 

Відповідно до Закону України “Про ліцензування видів господарської 

діяльності” [2], ліцензуванню підлягають певні види господарської діяльності  

(в загальному їх є 34). 

Ліцензійні вимоги до деяких з найбільш популярних видів господарської 

діяльності наведені в таблиці 1. 

 

ОКРЕМІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  

ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЮ 

Становлять безпосередню загрозу життю 

людей або створюють ризик заподіяння 

шкоди суспільству 

Вимагають спеціальних знань 

 виробництво та ремонт вогнепальної 

зброї невійськового призначення і 

боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад  

4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною зброєю 

калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 метрів на секунду; 

виробництво спеціальних засобів, 

заряджених речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж; 

 охоронна діяльність; 

 виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і плодовим та 

зерновим дистилятом, біоетанолом, 

алкогольними напоями та тютюновими 

виробами, рідинами, що використовуються 

в електронних сигаретах, і пальним, 

зберігання пального, яка ліцензується 

відповідно до Закону України “Про 

державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, та пального”; 

 перероблення побутових відходів; 

 захоронення побутових відходів; 

 перевезення пасажирів, небезпечних 

 банківська діяльність, діяльність з 

надання фінансових послуг та діяльність з 

надання банкам послуг з інкасації; послуги 

криптографічного захисту інформації; 

 освітня діяльність, яка ліцензується з 

урахуванням особливостей, визначених 

спеціальними законами у сфері освіти; 

 надання послуг у галузі 

криптографічного захисту інформації (крім 

послуг електронного цифрового підпису) та 

технічного захисту інформації, за переліком, 

що визначається Кабінетом Міністрів 

України; 

 випуск та проведення лотерей з 

урахуванням особливостей, визначених 

Законом України “Про державні лотереї в 

Україні”; 

 медична практика; 

 ветеринарна практика; 

 виробництво ліків; 

 діяльність туроператорів5; 

 діяльність у сфері електроенергетики, 

яка ліцензується з урахуванням 

особливостей, визначених Законом України 

“Про ринок електричної енергії”, і діяльність 

у сфері використання ядерної енергії, яка 

ліцензується відповідно до Закону України 

“Про дозвільну діяльність у сфері 

використання ядерної енергії”; 

 діяльність, пов’язана з розробленням, 

виготовленням, постачанням технічних 

засобів розвідки (критерії належності до 
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вантажів та небезпечних відходів 

внутрішнім водним, морським, 

автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 

пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом; 

технічних засобів розвідки визначаються 

розвідувальними органами України); 

 централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення; 

 зовнішньоекономічна діяльність 

відповідно до статті 16 Закону України “Про 

зовнішньоекономічну діяльність”; 

 виробництво ветеринарних 

лікарських засобів, їх реалізація (опт і 

роздріб), імпорт; 

 заготівля та тестування донорської 

крові та компонентів крові незалежно від їх 

кінцевого призначення, переробка, 

зберігання, розподіл та реалізація донорської 

крові та компонентів крові, призначених для 

трансфузії. 
 

Таблиця 1. Окремі види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню 
 

Отже підсумовуючи вищевикладене, ліцензування є одним із методів 

регулювання державою господарської діяльності. У свою чергу, ліцензування є 

методом державного контролю за господарською діяльністю, спрямованим на захист 

прав, законних інтересів, життя і здоров’я людей та екологічної безпеки. Ліцензуванню 

підлягають окремі види господарської діяльності, яких на сьогоднішній день є 34. 
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ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕТИНАННЮ КОРДОНУ 

 

Кордони є складовою частиною та ознакою суверенітету будь-якої держави, 

невід’ємним та обов’язковим чинником формування цілісного державно-

територіального організму.  

Охорони державного кордону є важливою та невід’ємною частиною системи 

забезпечення національної безпеки України, її суверенітету і територіальної цілісності. 

Продовження таблиці 1 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
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Контрабанда вогнепальної зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів, незаконна 

трансплантація органів, торгівля людьми та нелегальна міграція є одними з найбільш 

розповсюджених суспільно небезпечних видів кримінально протиправної діяльності 

організованих злочинних угруповань. 

Відповідно до статті 17 Конституції України, наша держава виконує одну з 

основних функцій, зокрема охорону своєї території не тільки в пунктах пропуску 

системи контролю при безпосередньому перетинанні державного кордону України, а і 

шляхом створення ефективної системи запобіжних заходів у тому числі, й через 

встановлення юридичної відповідальності за такі порушення [1]. 

18 жовтня 2018 р. Верховною Радою України схвалено Закон України № 2599-VIII, 

яким доповнено Кримінальний кодекс України (далі КК України) новою ст. 332-2 та 

встановлено кримінальну відповідальність за перетинання державного кордону України з 

метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію 

України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-

агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в 

пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за 

документами, що містять недостовірні відомості [3, C. 5-7]. 

Юридична конструкція складу будь-якого кримінального правопорушення (злочину) 

містить у собі такі елементи: об’єкт; об’єктивну сторону; суб’єкт; суб’єктивну сторону. У 

разі відсутності хоча б одного з них кримінальна відповідальність особи не настає за 

відсутності в її діях складу кримінально караного діяння. 

Первинним елементом складу злочину, який необхідно встановити, є його 

об’єкт. У сучасному розумінні під поняттям загального об’єкта злочину визначають 

охоронювані кримінальним законом суспільних відносин.  

На думку А.М. Притули, родовим об’єктом злочину, передбаченого ст. 332-2 КК 

України, є суспільні відносини, що забезпечують обороноздатність України, її 

незалежність, територіальну цілісність та недоторканність, а безпосереднім – 

встановлений законодавством порядок перетинання державного кордону України  

[5, С. 279-283].  

Однак, така позиція є надто узагальненою і створює ототожнення родового 

об’єкта злочину, передбаченого ст. 332-2 КК України, з родовим об’єктом злочинів, 

передбачених Розділом 1 Особливої частини КК України – «Проти основ національної 

безпеки України». 

Отже, родовим об’єктом злочину, передбаченого ст. 332-2 КК України, слід уважати 

однорідні суспільні відносини, які охоплюють певну галузь суспільного життя – 

прикордонну безпеку України, порушення яких заподіює суспільно небезпечну шкоду 

складовим цієї галузі – обороні держави, захисту її кордону, суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканності. Безпосереднім же об’єктом цього злочину є суспільні 

відносини, які забезпечують нормативно встановлений і врегульований порядок 

перетинання державного кордону України. 

Об’єктивна сторона складу злочину – це сукупність передбачених законом 

ознак, які характеризують зовнішній вияв суспільно небезпечного діяння, що посягає 

на об’єкти кримінально-правової охорони, а також об’єктивні чинники, з якими 

пов’язане це діяння [2]. 

Щодо об’єктивної сторони даного злочину, слід вказати, що це процес суспільно 

небезпечного і протиправного посягання на охоронюваний кримінальним законом 

об’єкт, що починаються з кримінально протиправного діяння суб’єкта і закінчуються 

настанням кримінально протиправного наслідку чи загрози його настання [2].  

Основною ознакою цього елементу складу злочину, передбаченого ст. 332-2 КК 

України, є суспільно небезпечна дія. На думку А.М. Притули, така дія «полягає в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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активних діях із фізичного переміщення через державний кордон (навряд чи можна 

його перетнути шляхом бездіяльності)» [5, С. 279-283]. Під суспільно небезпечною 

дією незаконного перетинання державного кордону України слід розуміти активну 

поведінку особи, яка може бути реалізована у декількох формах:  

1) будь-яким способом (пішки, на автотранспорті, вплав тощо) поза пунктами 

пропуску через державний кордон України;  

2) будь-яким способом (як приховано чи прориваючись, так і ні) у пунктах 

пропуску через державний кордон України без відповідних документів;  

3) будь-яким способом (як приховано чи прориваючись, так і ні) у пунктах 

пропуску через державний кордон України за документами, що містять недостовірні 

відомості.  

Чинне законодавством України визначає вичерпний перелік відповідних 

документів для перетинання державного кордону України. 

При цьому, слід розрізняти значення словосполучень «відповідний документ» і 

«дійсний документ», оскільки перший є, як зазначено вище, таким, що відповідно до 

законодавства визначений документом, який надає право для перетинання державного 

кордону, а другий – це той, що чинний за строком дії або не визнаний в установленому 

порядку уповноваженим державним органом недійсним (через зміну прізвища, втрату тощо). 

Додатковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого  

ст. 332-2 КК України, є місце вчинення цього злочину – державний кордон України, 

поняття якого передбачене ст. 1 Закону України «Про державний кордон України». При 

цьому важливе значення, як випливає з диспозиції вказаної статті КК України, для 

кваліфікації злочину має факт перетинання державного кордону як в пунктах пропуску, 

так і поза ними. 

Ще одним елементом складу злочину, передбаченого ст. 332-2 КК України, є 

суб’єкт злочину. Диспозицією статті визначені декілька груп суб’єктів, а саме: особа, 

якій заборонено в’їзд на територію України; представник підрозділу збройних сил чи 

інших силових відомств держави агресора; особа, яка має на меті незаконно перетнути 

державний кордон України з метою заподіяння шкоди інтересам держави. 

Аналізуючи питання суб’єкта даного злочину, слід зазначити, що якщо особою, 

якій заборонено в’їзд в Україну, може бути виключно іноземець або особа без 

громадянства, то представником збройних сил чи інших силових відомств може бути і 

громадянин України. Надаючи характеристику третій групі суб’єктів злочину – осіб, 

які незаконно перетинають державний кордон України з метою заподіяти шкоду 

інтересам держави, слід перейти до наступного елемента складу злочину – суб’єктивної 

сторони, оскільки мета є невід’ємною його складовою.  

Для злочину, передбаченого ст. 332-2 КК України, характерною є умисна форма 

вини. При цьому особливістю може бути наявність додаткової ознаки, як мети – 

заподіяння шкоди інтересам держави. Проте слід звернути увагу на те, що наявність 

зазначеної мети не є обов’язковою для усіх форм діянь, передбачених диспозицією цієї 

статті [4]. Аналіз вказаної норми свідчить про те, що така мета може бути 

необов’язковою для вчинення незаконного перетинання державного кордону України 

особами, яким заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділу 

збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора. 

Слід зазначити, що криміналізувавши дане діяння, законодавець не скасувала 

адміністративну відповідальність, передбачену ст. 204-1 КУпАП, яка передбачена для 

громадянин України, іноземець або особа без громадянства, що ускладнює 

кримінально-правову кваліфікацію вказаного злочину. 

Криміналізація незаконного перетинання державного кордону (стаття 332-2 КК 

України) є важливим аспектом створення умов для належної захищеності життєво 
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важливих інтересів особистості, суспільства та держави від реальних і потенційних 

зовнішніх і внутрішніх загроз у прикордонному просторі України. 

Об’єктивні ознаки правопорушень, передбачених статтею 204-1 КУпАП та 

статтею 332-2 КК України, збігаються, а їх відмежування може здійснюватися лише за 

суб’єктивними ознаками, у тому числі: 1) у частині суб’єкта правопорушення – через 

необхідність встановлення наявності в особи, яка здійснила незаконне перетинання 

державного кордону: заборони в’їзду на територію України, або правового статусу 

представника підрозділу збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора;  

2) у частині суб’єктивної сторони правопорушення – через встановлення мети вчинення 

незаконного перетинання державного кордону, що полягає у заподіянні істотної шкоди 

інтересам держави. При цьому, така мета, хоча і передбачена диспозицією статті 332-2 

КК України, є альтернативною ознакою по відношенню до інших самостійних складів 

злочину, передбачених цією диспозицією. 

Отже, введення кримінальної відповідальності за перетин державного кордону 

України без законних на те підстав під час дії воєнного стану є актуальним та 

необхідним кроком, який став ефективним засобом дотримання законності.  

Наявність не тільки адміністративної, а й кримінальної відповідальності за 

незаконне перетинання державного кордону підсилює засоби запобігання і 

попередження порушень встановлених правил перетинання кордонів України. 
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ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА: ПОНЯТТЯ,  

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТОРОНИ 

Передання у користування житла – актуальна тема практично для кожного 

власника. Зазвичай пошуки квартири в оренду відбуваються по-різному: на інтернет-

сторінках з пошуку житла, серед друзів, знайомих або через ріелтора. Але, щоб 

уникнути неприємностей, житло варто орендувати належним чином відповідно до норм 

законодавства. Наймодавець, який має намір здати житло в найм (оренду) законно, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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повинен сплачувати з нього податки та бути готовим показати всі документи щодо 

права власності на житло, а також укласти договір найму житла. 

Договір найму (оренди) житла – це домовленість, за якою одна сторона - 

власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні 

(наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату. До договору 

найму житла, крім найму житла, що є об’єктом права державної або комунальної 

власності, застосовуються положення Цивільного Кодексу України від 16 січня  

2003 року (далі – ЦК України) [1], якщо інше не встановлено законом. Основні 

положення, що регулюють правовідносини за договором найму (оренди), встановлені у 

главах 58 “Найм (оренда)” та 59 “Найм (оренда) житла” ЦК України. При цьому вимоги 

глави 59 ЦК України стосуються договорів найму (оренди) приміщень, які мають чітко 

визначене цільове призначення – для проживання. Тому, при укладенні договору найму 

(оренди) житла слід керуватися положеннями глави 59 ЦК України, які є спеціальними 

щодо положень глави 58 ЦК України. 

Підстави, умови, порядок укладення та припинення договору найму житла, що є 

об’єктом права державної або комунальної власності, встановлюються законом, а саме 

Житловим кодексом України від 30 червня 1983 року [2]. 

Правова характеристика договору найму житла: двосторонній, відплатний, 

реальний або консенсуальний. Сторони договору найму житла: наймодавець та наймач. 

Сторонами у договорі найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи. Якщо 

наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання 

у ньому фізичних осіб. У разі зміни власника житла, переданого у найм, до нового 

власника переходять права та обов’язки наймодавця. 

Якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні обов’язки за договором найму житла є 

солідарними (ч. 3 ст. 816 ЦК України). 
На вимогу наймача та інших осіб, які постійно проживають разом з ним, та за 

згодою наймодавця наймач у договорі найму житла може бути замінений однією з 

повнолітніх осіб, яка постійно проживає разом з наймачем. 
У разі смерті наймача або вибуття його з житла наймачами можуть стати усі 

інші повнолітні особи, які постійно проживали з колишнім наймачем, або, за 

погодженням з наймодавцем, одна або кілька із цих осіб. У цьому разі договір найму 

житла залишається чинним на попередніх умовах. 
У відносини найму житла можуть вступати також особи, які постійно 

проживають із наймачем (ст. 816 ЦК України), інші особи (ст. 817 ЦК України), 

тимчасові мешканці (ст. 818 ЦК України). Тільки особи, які постійно проживають із 

наймачем, мають рівні з ним права та обов’язки щодо користування житлом (реч. 2 ч.  

1 ст. 816 ЦК України). 

У договорі найму житла мають бути вказані особи, які постійно проживатимуть 

разом із наймачем. Ці особи набувають рівних з наймачем прав та обов’язків щодо 

володіння та користування житлом. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем 

за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним. Якщо наймачами 

житла є кілька осіб, їхні обов’язки за договором найму житла є солідарними. Порядок 

володіння та користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають 

разом з ним, визначається за домовленістю між ними, а у разі спору - встановлюється за 

рішенням суду. 

Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, мають право за їхньою 

взаємною згодою та за згодою наймодавця вселити у житло інших осіб для постійного 

проживання у ньому. Особи, які вселилися у житло, набувають рівних з іншими 

особами прав володіння та користування житлом, якщо інше не було передбачено при 

їх вселенні. 
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Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, за їхньою взаємною 

згодою та з попереднім повідомленням наймодавця можуть дозволити тимчасове 

проживання у помешканні іншої особи (осіб) без стягнення плати за найм житла 

(тимчасових мешканців). Тимчасові мешканці не мають самостійного права володіння 

та користування житлом. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після спливу 

погодженого з ними строку проживання або не пізніше семи днів від дня предявлення 

до них наймачем або наймодавцем вимоги про звільнення помешкання. 
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На думку М.І. Капінуса, кримінальні процесуальні гарантії – це сукупність 

процесуальних засобів і способів, які взаємодіють між собою при забезпеченні прав і 

законних інтересів учасників кримінального процесу. 

Є.Г. Коваленко зазначає, що процесуальні гарантії у кримінальному 

провадженні є системою встановлених процесуальним законом умов, за яких 

провадиться як діяльність у цілому, так і кожна процесуальна дія зокрема, і які 

визначають зв’язок та послідовність проведених дій і прийнятих рішень . 

М.А. Погорецький цілком справедливо зазначає, що кримінально-процесуальні 

гарантії є фундаментальною складовою кримінального процесу. Вони мають дуже 

важливе практичне значення для забезпечення функціонування усіх його інститутів та 

окремих норм, реалізації процесуальних прав та законних інтересів усіх  суб’єктів  

Отже, гарантії прав особи в кримінальному провадженні – це складна та 

багатоманітна система умов, засобів та юридичних механізмів, спрямованих на 

забезпечення належної реалізації визначених Конституцією, законами України та 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, прав особи в кримінальному провадженні. 

Необхідно вказати, що під егідою Європейського комітету з проблем 

злочинності в 1993 р. був створений Комітет експертів з проблем залякування свідків та 
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забезпечення прав захисту, котрий сформулював основні принципи з цього питання, на 

які держави мають спиратися при регулюванні кримінального процесу. 

Не всі вищенаведені міжнародно-правові правила закріплені в законодавстві 

держав, адже ратифіковані відповідно законодавства держав міжнародно-правові 

норми мають вищу силу, ніж місцеві. А отже, не потребують обов’язково закріплення в 

місцевих нормативно-правових актах. Проте, незважаючи на спільний правовий базис, 

у цих державах є певні особливості законодавства. 

Так, законодавство Сполучених Штатів Америки велику увагу приділяє захисту 

свідків, хоча це водночас є стимулюванням допомоги громадян у розкритті злочинів, а 

отже, гарантує і захист потерпілих. Наприклад, для захисту осіб, які свідчать проти 

небезпечних злочинців, була створена Федеральна програма захисту свідків. 

Гарантії захисту прав і законних інтересів підозрюваних також дуже 

розгалужені. Для їх розвитку великий вклад внесла практика прецедентів, створених 

Верховним судом США. Наприклад, у рішенні по справі Ескобедо (1964) закріплено 

право будь-якої особи мати захисника після арешту; у рішенні по справі Мепп (1961) 

установлено заборону на використання в судовому процесі доказів, отриманих у ході 

незаконного обшуку; особливо відоме рішення по справі Міранди (1966), у якому 

сформульована нова суддівська доктрина, яка зачіпає правовий статус заарештованого. 

Дотримання її є обов’язковим не тільки для федеральних судів, а і для судів штатів. 

У плані захисту прав громадян під час арешту заслуговує на увагу  США 

процедура «Хабеас корпус», яка передбачає подання заарештованим скарги про 

видання судом наказу «Хабеас корпус» щодо захисту недоторканності особи від 

неправомірного арешту. Ця процедура надає заарештованому право оскаржити свій 

арешт у судовому порядку в межах тієї самої судової системи. 

Також ця процедура наявна й у англійському кримінальному процесі, проте 

наразі її роль в ньому вкрай незначна. До того ж законодавство Великобританії, з 

одного боку, передбачає відповідальність за невичерпний перелік незаконне діяння та 

невичерпний перелік наслідки, які з нього випливають. При цьому не має різниці, чи 

бажала й передбачала наявні наслідки винна чи звинувачувана особа, проте, з іншого 

боку, однією з вимог відповідальності є усвідомлення винною чи звинувачуваною 

особою сутності своїх дій. Так, наприклад, діти до певного віку не несуть 

відповідальності за карані вчинки, у зв’язку з недостатньою деліктоздатністю. 

Також примус є обставиною, що свідчить про відсутність злочинного умислу. 

Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка діяла під впливом якої-небудь 

непереборної сили або примусу зі сторони інших осіб(юридичних, фізичних чи 

держави), яким вона не могла протистояти . 

Учасникам забезпечується правова допомога. Лорд-канцлер видає або 

затверджує інструкції, вказівки, накази, у яких вирішуються питання умов надання 

безоплатної юридичної допомоги особам, котрі залучаються до кримінальної 

відповідальності, (безоплатна вона лише для особо, проте фінансується з боку держави) 

Проте безоплатні захисники не завжди сумлінно виконують свої обов’язки. Для 

забезпечення законності арешту була введена посада «офіцер із нагляду», який 

контролює процес арешту . 

Італійське законодавство передбачає спеціальні гарантії безпеки й матеріального 

благополуччя членам злочинних структур, які заявили про каяття та виступили на 

судових процесах як свідки звинувачення.  

До таких гарантій належить право особи, яка вчинили кримінальне 

правопорушення й розкаялася, і членів її сім’ї на пластичну операцію, еміграцію та 

матеріальне забезпечення в цей період . 
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Італійський кримінально-процесуальний кодекс передбачає принцип моральної 

свободи індивіда, що означає заборону застосування дій, які можуть вплинути на 

свободу самовизначення особи, його здатність запам’ятовувати або оцінювати факти, 

незалежно від того ким буде особа – обвинуваченим, потерпілим або свідком . 

Французьке законодавство велику увагу приділяє захисту прав і законних 

інтересів свідків. Так, не лише в інтересах сторін, а й інтересах свідка можливе 

проведення закритого судового засідання, також незнаємне давання свідчень свідком 

або взагалі відмова від них. Якщо свідок дає показання незнаємно, то його особу 

перевіряють у комісаріаті, де відбувається допит, у протоколі зазначається не адреса, за 

якою мешкає свідок, а адреса комісаріату. Крім того, Франція приділяє велику увагу 

правовій допомозі всім без винятку учасникам кримінального процесу. 

Крім того, кримінальний процес характеризується гуманністю стосовно й 

обвинувачуваної чи засудженої сторони. Наприклад, засудженому може надатися 

відстрочка відбування покарання, під час якої відбуватиметься його перевиховання 

відносно соціальних стандартів співжиття осіб у суспільстві з допомогою держави. 

Аналогічно до італійського законодавства, можливе звільнення від відповідальності для 

членів злочинних угруповань, які розкаялися та допомогли в розкритті справи і 

притягненні винних до відповідальності. 

Якщо обвинувачений не підданий арешту, то він повинен бути допитаний у 

поліції або прокуратурі не пізніше за закінчення розслідування. При цьому в ході 

попереднього розслідування звинувачення не висувається, а може бути порушено 

тільки після його закінчення. Найменування «звинувачений» є формальним, а особа, 

яка вчинила злочин, на стадії попереднього розслідування за своїм статусом більш 

близька до підозрюваного. 

Німецький суд приділяє увагу відповідності й гуманності покарання 

засудженого. Так, при призначенні покарання суд повинен ураховувати вплив 

покарання на подальше життя засудженого після відбуття покарання, а також низку 

інших обставин, зокрема мотиви й бажані наслідки для особи, яка вчинила злочинне 

діяння, її погляди, на діяння, і її волю (самовираження чи примус), спрямовану на 

вчинення діяння, розмір порушення обов’язку, вид виконання й негативні наслідки 

діяння, минуле життя правопорушника, його особисті й економічні умови, якості, а 

також поведінку особи після вчинення діяння, особливо прагнення відшкодувати 

заподіяну шкоду та досягти згоди з потерпілим . 

Як і у Франції, при умовному відстрочені покарання держава дбає про 

перевиховання відносно соціальних стандартів співжиття осіб у суспільстві 

засудженого. З цією метою йому надається соціальний працівник, який є посадовою 

особою або діє на волонтерських засадах. Так само є схожі елементи механізму захисту 

свідків, зокрема свідок може, замість адреси, за якою він проживає, назвати іншу 

відмінну від фактичного чи юридичного місця реєстрації/проживання. Загалом 

можливість пробації (умовне відстрочення виконання покарання із супровідною 

перевиховання відносно соціальних стандартів співжиття осіб у суспільстві) 

передбачена в багатьох країнах, у тому числі в усіх вищеперерахованих. Є певні 

вимоги, яких має дотримуватися засуджений.  

Отже, наше дослідження було проведено в межах зарубіжного досвіду в забезпеченні 

процесуальних гарантій захисту прав і законних інтересів особи під час кримінального 

провадження. Було виявлено, що кожна держава акцентує увагу на різних гарантіях різних 

учасників відносин, проте загалом намагається всесторонньо забезпечити дотримання прав 

та законних інтересів кожного учасника кримінального провадження. 

Також було проаналізоване вітчизняне законодавства в умовах дії Кримінального 

процесуального кодексу 2022 року. Після чого були зіставлені отримані данні й вироблено 
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рекомендації, які з цього випливають. В українському законодавстві існують прогалини, які 

можна частково подолати використовуючи зарубіжний досвід, а саме держав 

Євроатлантичного блоку особливо практика Німеччини. Потрібно зважати, що не всі 

рекомендації є сліпим копіюванням іноземних норм, а їх обережне імплементування в 

національне законодавство. Проте ще залишилися недосліджені елементи, що дає підстави 

для подальших роздумів, досліджень та впроваджень у вітчизняне законодавство. 
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Загалом інтерес до азартних ігор з боку держави був завжди. Слід зазначити, що 

на сьогоднішній день у світі існує три моделі регулювання державою азартних ігор, які 

багато в чому залежать від ставлення населення до них:  

1) повна заборона грального бізнесу, яка характерна для країн із жорсткими 

релігійними упередженнями щодо азартних ігор;  

2) держава дозволяє лише деякі види азартних ігор і зосереджує весь гральний 

бізнес у спеціальних точках;  

3) повна легалізація азартних ігор, але під жорстким контролем держави. 

Правові аспекти розвитку та законодавчого регулювання грального бізнесу в 

Україні були предметом наукових досліджень таких вчених, як: Ю.В. Воронцова,  

О.З. Гладун, Є.Ю. Драчевський, О.О. Дудоров, Є.О. Мовчан та інші. 

В Україні гральний бізнес зійшов із легального шляху у 2009 році. Передумовою 

такої різкої зміни у правовому регулювання став інцидент в одному із залів ігрових 

автоматів, який призвів до загибелі кількох людей. Ця подія спричинила бурхливу 

реакцію населення. Вже на наступний день Міністерство фінансів України зупинило 

дію всіх 205 ліцензій на провадження організації діяльності з проведення азартних ігор. 

Трагедія була масштабно та майстерно «презентована» народним депутатам 

України та всьому українському суспільству в якості остаточного переконливого 

аргументу на користь категоричної заборони грального бізнесу. Верховна Рада України 

в надзвичайно оперативному режимі прийняла Закон України «Про заборону грального 

бізнесу в Україні». В результаті Україна втрачає 3,5 млрд гривень щорічно, які 

сплачувалися організаторами грального бізнесу до бюджету. 

Слід зазначити, що вперше на захист прав суб’єктів господарювання – 

організаторів грального бізнесу – став Європейський суд з прав людини. Так, у справі 
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«ТОВ «Світ розваг» та інші проти України» ЄСПЛ встановив низку порушень, 

пов’язаних із прийняттям Закону України «Про заборону грального бізнесу України». 

Зокрема, зі скасуванням дії ліцензії на зайняття гральним бізнесом було порушено 

право власності організаторів такого бізнесу, особливо через відсутність 

компенсаційних заходів навіть щодо прямих витрат. 

Прийняття у 2020 році ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор» відкрило нове дихання для казино та гральних автоматів тощо. 

Причиною стало те, що криміналізація цього явища прийняттям відповідних законодавчих 

актів та поправок не принесла бажаного результату, а лише те, що весь бізнес пішов у тінь. 

Це насамперед спричинило негативні наслідки для держави. Адже зникло джерело 

оподаткування, відповідно, зменшення доходів до державного бюджету, а рулетка далі 

крутилась, адже фактично гральний бізнес надалі функціонував. Це породило нові 

корупційні схеми, а значить підвищився рішень злочинності. 

У зв’язку із прийняттям цього закону, стаття 203-2 ККУ відтепер передбачає 

кримінальну відповідальність не за зайняття гральним бізнесом, а за незаконну 

діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Відповідно до 

диспозиції частини першої зазначеної статті під незаконною діяльністю мається на 

увазі організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження 

відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається, 

відповідно до закону, або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу 

оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання 

доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет [1]. 

При аналізі новел кримінально-правового регулювання грального бізнесу в 

першу чергу варто звернути увагу на зміну дефініції «гральний бізнес» на дефініцію 

«азартні ігри». Незважаючи на досить широкий перелік термінів у статті 1 Закону 

України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення 

азартних ігор», поняття «гральний бізнес» у ньому відсутнє.  Якщо звернутися до 

визначення поняття «гральний бізнес», яке міститься в Законі України «Про заборону 

грального бізнесу в Україні», що втратив чинність, гральний бізнес – це діяльність, 

пов’язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних 

ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських 

конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино, незалежно 

від місця розташування сервера [3]. Тобто, поняття грального бізнесу передбачає три 

основні компоненти: організацію, проведення та надання можливості доступу до 

азартних ігор. Отже, суб’єкт злочину міг провадити або всі зазначені види діяльності, 

або одну з них, або комбінацію з двох. Натомість у новій редакції статті 203-2 ККУ 

йдеться лише про організацію та проведення азартних ігор, про надання доступу 

йдеться лише при організації чи функціонуванні закладів з надання азартних ігор чи 

лотерей, які проводяться в мережі Інтернет. Але надання доступу в даному контексті 

розуміється не як спосіб вчинення кримінального правопорушення, а як умова 

забезпечення його вчинення. Таким чином, надання доступу до азартних ігор,  

(а відповідно, до новел і лотерей) відтепер не є кримінально караним [4; с. 209]. Така 

конструкція кримінально-правової норми може сприяти виникненню схеми уникнення 

відповідальності для організаторів незаконних азартних ігор та лотерей. 

Кримінально-правова норма в новій редакції залишилася бланкетною, проте якщо 

раніше при кримінально-правовій кваліфікації ми посилались до Закону «Про заборону 

грального бізнесу», то нова редакція потребуватиме посилання як до Закону «Про державне 

регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», так і до Закону «Про 

державні лотереї», оскільки лотерейна сфера – окремий вид господарської діяльності, який, 

тим не менш, прирівняний законодавцем до азартних ігор. 
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Стосовно об’єкта кримінального правопорушення, то основним безпосереднім 

об’єктом у старій редакції статті був встановлений порядок зайняття господарською 

діяльністю у частині законодавчої заборони на здійснення грального бізнесу. 

Додатковими об’єктами, згідно зі старою редакцією, могли бути  власність, 

моральність, громадська безпека, нормальний розвиток неповнолітніх.  

В свою чергу, у новій редакції ст. 203-2 ККУ основним безпосереднім об’єктом є 

встановлений законом порядок організації та проведення азартних ігор, лотерей. При 

цьому, додаткових об’єктів у новій редакції не передбачено. Відтепер охорону таких 

категорій, як власність, моральність, громадська безпека, нормальний розвиток 

неповнолітніх виведено за межі кримінально-правового регулювання [4; с. 211]. 

Отже, можна стверджувати, що гральний бізнес порушує важливі соціальні цінності, 

а тому його потрібно вважати суспільно небезпечним видом діяльності. Однак характер та 

ступінь цієї суспільної небезпеки є такими, які вимагають не абсолютної заборони цього 

виду діяльності та, відповідно, встановлення кримінальної відповідальності за будь-які 

прояви порушення цієї заборони, а його належного державного регулювання зі 

встановленням кримінальної відповідальності лише за найбільш небезпечні порушення 

встановленого порядку провадження відповідної діяльності, що й було метою ухвалення 

Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення 

азартних ігор» та подальшої зміни статті 203–2 КК України. 
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псевдоволонтерів і недобросовісних службових осіб, які переслідуючи меркантильні 

інтереси, цинічно наживаються. Все це призвело до того, що законодавець був 

змушений врегулювати питання належного використання гуманітарної допомоги та 

встановити покарання для осіб, що зловживають скрутним становищем інших. 

Відтак, 3 квітня 2022 року набрав чинності Закон України від 24 березня  

2022 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги», відповідно до 

якого Розділ 7 ККУ, який має назву КП у сфері господарської діяльності, доповнено 

статтею 201-2 «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної 

допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги» [3]. 

Особливості кримінальної відповідальності за незаконне використання з метою 

отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 

допомоги висвітлювались у публікаціях таких науковців, як: О.М. Боднарук,  

О.О. Дудоров, Р.О. Мовчан, М. І. Хавронюк, А.В. Шевчук та інші.  

Диспозицією статті 201-2 ККУ встановлено заборону на продаж товарів 

(предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної 

допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з 

метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі [1]. 

Слід зазначити, що до появи цієї статті дії осіб, які незаконно продавали 

гуманітарну допомогу, приховуючи призначення товарів від покупців, кваліфікувалися 

органами досудового розслідування як шахрайство за однією з частин ст.190 КК. 

У контексті порівняння ст.190 і ст.201-2 КК зазначають, що, по-перше,  

ст.201-2 КК не передбачає обов’язкового заволодіння чужим майном, оскільки в ній 

ідеться лише про мету отримати прибуток, тобто для ст.201-2 КК немає значення, чи 

отримав винний очікуваний зиск. А по-друге, ст.201-2 КК не обмежує способи 

вчинення правопорушення обманом або зловживанням довірою. Іншими словами, 

цілком можливо, що покупець усвідомлює, що він купує гуманітарну допомогу, і його 

це повністю влаштовує. 

У випадку заволодіння коштами потерпілих шляхом продажу їм товарів 

гуманітарної допомоги, на думку вчених, може виникнути питання про ідеальну 

сукупність злочинів, передбачених ст.190 і ст.201-2 КК. Це випливає з того, що згадані 

злочини мають різний безпосередній об’єкт (ст.190 – відносини у сфері власності,  

ст. 201-2 – відносини у сфері гуманітарної допомоги та благодійної діяльності). У 

зв’язку з цим винний одним своїм діянням фактично посягає на обидва безпосередні 

об’єкти, а тому вчиняє не одне, а два правопорушення. Наприклад, аналогічно 

кваліфікується шахрайство, вчинене з використанням завідомо підробленого 

документа, — за ст.190 і ст.358 КК. 

Також привертає увагу співвідношення норм ст.201-2 і ст.209 КК, яка 

передбачає відповідальність, зокрема, за вчинення правочину з майном, щодо якого 

фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. 

Цілком можливою є ситуація, коли особа, попередньо незаконно заволодівши 

гуманітарною допомогою шляхом, наприклад, крадіжки, згодом збуває на платній 

основі протиправно набуте майно. 

У цьому разі, вбачається, питання кваліфікації має вирішуватися виходячи з 

мети, якою керується винний. Якщо мета незаконного збагачення була досягнута 

шляхом викрадення гуманітарної допомоги, а продаж викраденого майна відбувається 

лише з метою його конвертації у гроші, то кваліфікувати вчинене слід за відповідною 

частиною ст.209 КК. Це обумовлено тим, що за описаних обставин продаж 

відбувається не з метою отримання прибутку, оскільки його вже було одержано у виді 

викраденого майна. 
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Варто зазначити, що поширеною є думка про те, що законодавець безпідставно 

не вказав у тексті закону, що продаж, використання та укладення правочинів щодо 

зазначених предметів мають бути передусім незаконними. Вказівка про незаконність 

лише у назві статті є недостатньою. Адже не будь-який продаж гуманітарної допомоги 

з метою отримання прибутку є незаконним. 

При аналізі новели КК України важливим є дослідження дефініції предметів 

цього кримінального правопорушення. Зокрема, під гуманітарною допомогою, 

благодійними пожертвами та безоплатною допомогою слід розуміти поняття, визначені 

Законом України «Про гуманітарну допомогу» та Законом України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації». 

Гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або 

натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних 

пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається 

іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної 

допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною 

незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, 

виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій 

і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для 

життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також 

для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або 

збройного конфлікту [4]. 

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися 

відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови 

дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» [4]. 

У свою чергу, під благодійною пожертвою визнається безоплатна передача 

благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для 

досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності [2]. 

Варто зазначити, що коментуючи предмет цього кримінального 

правопорушення, деякі дослідники вважають за потрібне акцентувати увагу на 

поширених випадках, коли задля уникнення сплати митних платежів або з метою 

пришвидшення (спрощення) проходження митного контролю, недобросовісні 

підприємці чи волонтери ввозять придбані за власні кошти продукти харчування, речі, 

транспортні засоби тощо, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу, зокрема для 

передачі ЗСУ, однак надалі залишають собі чи реалізують, мотивуючи це тим, що 

купівля відбувалася виключно за їх рахунок (а не за кошти, отримані у якості пожертв 

або благодійних внесків), і тому щиро переконані, що не порушують закон. Однак, на 

превеликий для них жаль, така діяльність є нічим іншим як розкрадання гуманітарної 

допомоги, а тому охоплюється ст. 201-2 КК України [6; с. 187]. 

Слід також наголосити на тому, що відповідальність за ст. 201-2 КК України настає, 

якщо дії, передбачені диспозицією цієї статті вчинені у відповідному розмірі. Зокрема, у  

ч. 1 ст. 201-2 вказується про значний розмір, тобто загальна вартість такої гуманітарної 

допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у триста п’ятдесят (у 2022 році – 

434 175 гривень) і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; у 

ч. 2 – великий розмір, тобто загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової 

допомоги у тисячу (у 2022 році – 1 240 500 гривень) і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян; у ч. 3 – особливо великий розмір, коли 

загальна вартість у три тисячі (у 2022 році – 3 721 500 гривень) і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян [1]. 
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Отже, можна стверджувати, що доповнення Кримінального кодексу України 

статтею 201-2, а відтак встановлення відповідальності за незаконне використання з 

метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або 

безоплатної допомоги, з огляду на останні події, що відбуваються в Україні є вкрай 

доцільним. Адже повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації на 

територію нашої держави активізувало надання важливої гуманітарної допомоги 

вітчизняними та іноземними донорами, а встановлення кримінальної відповідальності 

за незаконне їх використання, в силу цих обставин, набуло ще більшої важливості. 

Однак, законодавче формулювання ознак складу кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК, все ж не позбавлене окремих недоліків, 

які можуть створити певні незручності у її застосуванні. 
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території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. Скорочення чи 

прискорення будь-яких форм судочинства в умовах воєнного стану забороняється  

(ч. 1, 2 ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). Відповідно, суди, 

де це можливо, мають працювати у штатному режимі [1]. 

Водночас забезпечити стабільну та безперебійну роботу всіх судів в умовах війни 

вкрай складно. Для прикладу, довоєнна статистика свідчить, що щодня до Єдиного 

державного реєстру судових рішень вносились близько 30 тис. судових рішень, тоді як 

зараз, за даними Голови Ради суддів України, цей показник складає близько 11 500 

судових рішень на день [2].  

Процес правосуддя також зазнав впливу війни та її наслідків, оскільки 

забезпечити безперервну роботу суду під час війни не завжди вдається. Більше того, 

існують суди, які взагалі не здійснюють судочинство або працюють, не проводячи судові 

засідання. За даними Верховного Суду 20 % судів опинилися під окупацією або в зоні 

бойових дій [3].  

Для врегулювання даного питання 24.02.2022 Рада суддів України (далі – РСУ)  на 

черговому засіданні, в якому взяли участь всі 32 члени Ради, розглянула лише одне 

питання поряду денного: “Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого 

функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень Вищої ради 

правосуддя та воєнного стану у зв’язку зі збройною агресією з боку російської федерації”. 

В  свою чергу 03.03.2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

“Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, яким 

передбачено, що у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо 

боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, робота суду може бути 

припинена з одночасним визначенням іншого суду, який буде здійснювати правосуддя на 

території суду, що припинив діяльність та який найбільш територіально наближений до 

суду, роботу якого припинено [4]. 

Для реалізації конституційного права особи на судовий захист, Верховний Суд 

змінив територіальну підсудність більше 100 національних судів, які під час воєнного 

стану не можуть працювати. Тому в будь-якому випадку не дивлячись на те, що суд, який 

мав розглядати справу припинив свою діяльність, розгляд справи буде здійснюватись 

іншим судом найбільш територіально наближеним. Інформацію про зміну територіальної 

підсудності судових справ можна дізнатися безпосередньо на сайті конкретного суду (веб-

сайт Судової влади України https://court.gov.ua ). 

У перші дні війни, за словами голови Верховного суду Всеволода Князєва, 

доводилося переносити по 30-40 судів на день. Нині змінюють підсудність двом-трьом 

судам, та й то не щодня. Переносити справи до інших міст Верховний суд може тільки 

на час воєнного стану і 30 діб після. Хоча за необхідності цей термін можуть 

продовжити [5].  

Територіальну підсудність справ цих судів змінено низкою розпоряджень Голови 

Верховного Суду. Серед цих судів чотири господарські (Чернігівської області, 

Херсонської області, Сумської області, Миколаївської області [6].  

За новою редакцією ч. 7 ст. 147 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, 

усі справи, які розглядалися в цих судах, мають бути передані до судів, яким визначена 

територіальна підсудність справ. Тобто такі справи підуть на повторний авторозподіл у 

“нових” судах, а їх розгляд буде розпочато заново. Наприклад, справи Господарського 

суду Херсонської області мають бути передані Господарському суду Одеської області 

та здійснено їх повторний авторозподіл. 

Що стосуєься особливостей розгляду судових справ судами в умовах воєнного 

стану, то   2 березня 2022 р. Рада суддів України видала Рекомендації щодо роботи 

судів в умовах воєнного стану,  з них такі основні: 

http://rsu.gov.ua/ua/news/bogdan-monic-pro-zdijsnenna-pravosudda-v-ukraini-pid-cas-vijni
https://court.gov.ua/
http://rsu.gov.ua/ua/news/usim-sudam-ukraini-rsu-opublikuvala-rekomendacii-sodo-rooti-sudiv-v-umovah-voennogo-stanu
http://rsu.gov.ua/ua/news/usim-sudam-ukraini-rsu-opublikuvala-rekomendacii-sodo-rooti-sudiv-v-umovah-voennogo-stanu
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 визначаючи умови роботи суду у воєнний час, керуватися реальною поточною 

обстановкою, що склалася в регіоні; 

 у разі загрози життю, здоров’ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату 

суду, суддів оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення 

судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду 

справ; 

 визначити мінімальну кількість осіб, які мають знаходитися в приміщенні суду 

протягом робочого дня, чітко розподілити між ними обов’язки; 

 припинити проведення особистого прийому громадян керівництвом суду, 

роз’яснювати громадянам можливість відкладення розгляду справ у зв’язку із воєнними 

діями та можливість розгляду справ в режимі відеоконференції; 

 обмежити допуск у судові засідання осіб, які не є учасниками судових засідань; 

 якщо можливо, відкладати розгляд справ (за винятком невідкладних судових 

розглядів) та знімати їх з розгляду, зважати на те, що велика кількість учасників 

судових процесів не завжди можуть подати заяву про відкладення розгляду справи 

через те, що вони залучені до функціонування критичної інфраструктури, через вступ 

до лав ЗСУ , територіальної оборони, добровольчих воєнних формувань та інших форм 

протидії збройної агресії проти України, або не можуть прибути в суд у зв’язку з 

небезпекою для життя; 

 справи, які не є невідкладними, розглядати лише за наявності письмової згоди на 

це всіх учасників судового провадження; 

 зосередитись виключно на проведенні невідкладних судових розглядів (взяття 

під варту, продовження строків тримання під вартою); 

 в разі якщо провадження розглядається колегіально і колегія суддів не може 

зібратись в одному приміщенні, то допустимо розглядати справи з різних приміщень 

судів, використовуючи власні технічні засоби. 

Майже такі самі рекомендації опублікував на своїй офіційній сторінці і 

Верховний Суд, зокрема зазначивши, що у разі неможливості участі в судовому 

засіданні, рекомендується подавати до суду клопотання про:  

1) відкладення розгляду справи та розгляд справи за участі представника;  

2) участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.  

Відповідні клопотання можливо буде направити до суду засобами поштового 

зв’язку або через систему Електронного суду. 

Питання, пов’язані з процесуальними строками, є одними із ключових у судовому 

процесі. Прямої вказівки, що  воєнний стан є підставою для продовження 

процесуальних строків, немає ні у Конституції України, ні у Законі «Про правовий 

режим воєнного стану». Проте в Рекомендаціях від 02.03.2022, прийнятих РСУ, 

зазначено таке: «Виважено підходити до питань, пов’язаних із поверненням різного 

роду процесуальних документів, залишення їх без руху, встановлення різного роду 

строків, по можливості продовжувати їх щонайменше до закінчення воєнного стану». 

У ст. 119 ГПК України, зазначено: «Суд за заявою учасника справи поновлює 

пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його 

пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість 

такого поновлення». 

Варто враховувати, що запровадження воєнного стану на певній території є 

поважною причиною для поновлення процесуальних строків [4].  

Таким чином, РСУ фактично визнала воєнний стан об’єктивною та поважною 

причиною для поновлення процесуальних строків. 

Постаючи перед вибором страху публічного слухання справи та дотримання 

принципу гласності і відкритості, порушення режиму нарадчої кімнати  чи страху 
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потрапити під обстріл, усі розуміють, що насправді тут немає чого обирати. Обирати 

потрібно життя. Саме життя є найбільшою цінністю, яку неможливо відновити. 

Єдиним виходом вбереження життя учасникам судової справи є дистанційна 

участь в судовому засіданні з використання системи EasyCon або інших доступних для 

суду та учасників судового процесу засобів, що забезпечують проведення судових 

засідань в режимі відеоконференцзв’язку. 

Такий механізм проведення судових засідань в дистанційному форматі, без 

присутності учасника справи безпосередньо в залі судового засідання, допоміг значно 

нормалізувати здійснення правосуддя в умовах карантину. Проте практика підтверджує, 

що умови воєнного стану перешкоджають реалізувати права осіб на розгляд їх справи 

судом навіть у такий спосіб. На жаль, наразі в Україні відсутнє повністю безпечне місце і 

чи не щодня у кожній місцевості нашої держави лунають сирени, що, в свою чергу, 

передбачає необхідність особи (судді, учасників справи або працівників суду) 

переміститись в укриття [5]. 

Крім того, Україна продовжує розвиватись, як цифрова держава, не зважаючи на 

складні воєнні часи. На черзі наступний етап інтеграції Електронного суду та Дії. 

Вже зовсім скоро судові рішення, які надходили до Електронного суду будуть 

надсилатися і до Дії. Новий сервіс стане доступним завдяки злагодженій роботі 

Державної судової адміністрації України, Міністерства цифрової трансформації 

України, Державного підприємства «Центр судових сервісів» та активних учасників 

бета-тестування. 

Даний сервіс виключить необхідність особистого візиту до суду, дозволить 

громадянам зекономити час і ресурси та отримати електронне судове рішення з 

накладеним електронним підписом суддів просто у смартфоні [6].  

Як бачимо Ситуація в Україні в умовах війни дуже мінлива. Керівництво країни, 

зокрема й судова гілка влади намагаються якомога швидше адаптуватися до розвитку 

подій. Кожному учаснику судового розгляду теж варто їх відстежувати. Доречними 

будуть декілька порад: 

1. Слідкуйте за оновленнями, які публікуються на сайтах Судової влади 

України, Верховного Суду та безпосередньо суду, який розглядає вашу справу. 

Звертайте увагу на новини, що стосуються зміни територіальної підсудності суду та 

порядку розгляду вашої справи (така інформація може постійно оновлюватись). 

2. Скопіюйте та надійно збережіть матеріали вашої судової справи на випадок 

їх пошкодження або втрати. 

3. Якщо суд, що розглядає вашу справу, продовжує функціонувати, надайте 

перевагу участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції або подайте заяву про 

відкладення розгляду справи на той час, коли воєнний стан буде скасовано/припинено. 

4. По можливості узгодьте порядок участі у розгляді справи з вашим 

опонентом або навіть розгляньте можливість укласти мирову угоду. 

Отже, підіб’ємо стислі підсумки щодо можливості реалізувати в період воєнного 

стану гарантоване Конституцією України право на судовий захист. 

На сьогодні українські суди умовно можна поділити на ті, що взагалі не можуть 

працювати (їхні справи передано до інших судів, що знаходяться на більш безпечних 

територіях), й ті, що працюють фактично у штатному режимі, але водночас 

дотримуються рекомендацій щодо відкладення судових засідань, уникаючи їх 

проведення навіть в режимі відеоконференції, окрім невідкладних справ. 

В період воєнного часу правосуддя здійснюється з урахуванням таких нюансів: 

- зміна територіальної підсудності справ (справи судів, які тимчасово не 

працюють, розглядатимуться в новому регіоні судом, визначеним розпорядженням 

голови ВС); 

https://court.gov.ua/press/news/
https://court.gov.ua/press/news/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1263481/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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- проведення судових справ в режимі відеоконференції (якщо це можливо для всіх 

учасників процесу); 

 - відкладення розгляду судових справ (можливе як за ініціативою суду, так і за 

клопотанням учасників процесу); 

- розгляд справи судом за відсутності учасника (ів) справи (для чого слід подати 

відповідне клопотання / заяву); 

- подання до суду позовних заяв, апеляційних, касаційних скарги, заяв тощо 

поштою (в тих регіонах, де це є можливим, але наразі це не найкращий варіант), 

електронною поштою, через підсистему ЄСІТС  — «Електронний суд» для цього слід 

оформити КЕП). 
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ЗАРІЦЬКА Ольга Станіславівна 

викладач ВСП «Вишнянський фаховий коледж ЛНУП» 

 

РЕПЕТИЛО Леся Ярослаівна 

викладач ВСП «Вишнянський фаховий коледж ЛНУП» 

 

ПРАВО НА ЖИТТЯ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Жодна людина не може бути позбавлена права на життя. Право на життя, яке 

закріплене Конституцією України та міжнародними правовими документами є 

найголовнішим правом людини. Ключовим у визнанні права людини на життя за 

Конституцією України [1] є положення, згідно з яким це право є невід'ємним (частина 

перша статті 27), невідчужуваним та непорушним (стаття 21). Право на життя належить 

людині від народження і захищається державою. 

Проте, все змінилося 24 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення 

російської федерації… Але насправді війна у нашій країні почалася не з моменту 

повномасштабного вторгнення російської федерації, а ще з анексії Криму та збройної 

агресії на Донбасі.   

Вторгнення країни-агресора в життя українців змушує перебувати нас в новій 

реальності: тремтіти від моторошного завивання сирен, відчувати розпач при звістці 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
https://suspilne.media/222932-suddam-nebezpecno-viizdzati-gumanitarnimi-koridorami-pravosudda-v-ukraini-pid-cas-vijni/
https://suspilne.media/222932-suddam-nebezpecno-viizdzati-gumanitarnimi-koridorami-pravosudda-v-ukraini-pid-cas-vijni/
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Rozp_18_03_2022_1.pdf
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Rozp_18_03_2022_1.pdf
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Rozp_22_03_2022_12.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
https://zn.ua/ukr/internal/chomu-ukrajina-napolehlivo-ne-perekhodit-na-distantsijne-pravosuddja.html
https://zn.ua/ukr/internal/chomu-ukrajina-napolehlivo-ne-perekhodit-na-distantsijne-pravosuddja.html
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про загибель своїх земляків, здригатися при звуках пострілів, ракетних та авіаційних 

ударів. А ще війна поселила у серцях людей одночасно смуток, ненависть та любов. 

Так несправедливо, так, страшно… 

Серед масових порушень прав людини, найнезахищенішим виявилось ПРАВО 

НА ЖИТТЯ…  

Основне право людини – право на життя в умовах війни є практично 

беззахисним. Вбивства, страти, катування, жорстоке поводження, насильство, 

зґвалтування, примусове вивезення, викрадення людей, неможливість доступу до 

медицини – це лише малий перелік порушень з боку російської федерації. Все це є 

порушенням права на життя. І не тільки на життя, а й на гідність, свободу, особисту 

недоторканість, охорону здоров’я. 

Найстрашнішим є те, що під час війни найбільш незахищеними є діти. Жорстока 

реальність довкола залишає у маленьких хлопчиків та дівчаток глибокі травми на все 

життя. Окрім вище перелічених порушень додаються порушення права на розвиток, 

здоров’я, турботу, права на відпочинок та на дозвілля, права на освіту, права бути з 

родиною, права на захист від усіх форм фізичного та психологічного насильства тощо. 

Серед небезпек, що підстерігають дітей, найбільш очевидними є небезпека загинути, 

отримати каліцтво, залишитися сиротою, опинитися серед вимушених переселенців або 

втратити зв'язок із рідними. І цьому не може бути жодного виправдання. 

Важливість права на життя людини, його реалізація та захист є очевидними, адже 

без такого фундаментального права всі інші права перестають мати будь-яке значення. 

Життя це – передумова реалізації всіх інших прав і свобод людини. Дане право знаходить 

своє закріплення у всіх договорах з прав людини, є частиною загального міжнародного 

права. На практиці, головною загрозою і перешкодою для реалізації цього права стають 

збройні конфлікти [7]. 

Спектр можливостей правової охорони життя людини і, перш за все, права на 

життя – один із суттєвих показників ступеня демократичності держави [8]. Право на 

життя, зафіксоване в міжнародних правових актах, зокрема в Загальній декларації прав 

людини (стаття 3) [2], Міжнародному пакті про громадські та політичні права (стаття 6) 

[3], Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 2) [4],  

Конвенції про права дитини (стаття 6) [5], а також у більшості конституцій країн світу, 

у тому числі і в Конституції України. 

Захист права людини на життя повинен діяти і під час війни. Держави 

зобов'язані не порушувати права людини під час війни і збройного конфлікту. Кожна 

людина має можливість наполягати на тому, щоб її права дотримувалися і має 

можливість звертатися до Європейського суду з прав людини із заявою про можливе 

порушення державою її зобов'язань у контексті війни.  

На практиці в умовах війни і масового насильства рівень порушень прав людини 

є вкрай високим. Це мусимо визнавати і розуміти, а тому ефективні юридичні 

механізми захисту прав людини абсолютно необхідні. Насамперед ці механізми 

повинна забезпечити держава відповідно до своїх зобов'язань за Європейською 

Конвенцією з прав людини.  

Проте, на території активних бойових дій не застосовується Європейська Конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод, але застосовуються конвенційні 

положення міжнародного гуманітарного права. На окупованій території формально 

зберігається дія українського правопорядку, але механізми його реалізації (українські суди, 

органи правопорядку, державні установи) не діють, а відповідальність за будь-яку шкоду 

несе держава-окупант згідно міжнародного гуманітарного права. До того ж на цих 

територіях також не застосовуються зобов’язання України за Європейською Конвенцією, 

але застосовуються відповідні зобов’язання держави-окупанта (принаймні до 15 вересня 
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2022 року – дати припинення участі РФ у Конвенції). На решті території діє режим воєнного 

стану, але й також спеціальне тимчасове законодавство, запроваджене на період воєнного 

стану (і на деякий час після його завершення). Оскільки цей правовий режим не обмежений 

положеннями законодавства про воєнний стан, а Україна і формально і практично 

знаходиться в стані самозахисту відповідно до статті 51 Статуту ООН, тому доцільно 

назвати такий режим режимом самозахисту [6]. 

Підсумовуючи хочеться сказати, що війна змінила кожного. Життя вже точно не 

буде таким, як колись. Але віримо, що буде набагато краще! Що все буде Україна!!!   
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ПСЕВДОВОЛОНТЕРСТВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

(шляхи попередження та методи боротьби) 

 

Волонтерська допомога критично необхідна, особливо зараз, коли поступово 

війна стає буденністю і інтерес до подій в Україні з об’єктивних причин згасає. Слід 

пам’ятати, що кожна, навіть маленька пожертва, може врятувати людське життя та 

хоч на міліметр, але приблизити перемогу. А перемогти у війні з авторитаризмом 

може лише вільне суспільство через його самоорганізацію.  

https://lb.ua/blog/oleksandr_vodennikov/523500_mistetstvo_yuridichnoi_viyni_yak.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://lb.ua/blog/oleksandr_vodennikov/528385_mistetstvo_yuridichnoi_viyni_shkoda.html
https://law.chnu.edu.ua/pravo-na-zhyttia-v-umovakh-viiny/
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Волонтерство – це діяльність, яка здійснюється добровільно для суспільства чи 

окремих соціальних груп, без розрахунку на винагороду. Французьке слово volontaire 

(«волонтер») походить від латинського voluntarius («добровільний»). Волонтер – це 

людина, яка добровільно надає безоплатну допомогу людям, які потребують особливої 

підтримки та соціального захисту, або державі, некомерційній чи громадській 

організації. Таким чином, волонтерами стають не з фінансових спонукань, а заради 

добровільної допомоги іншим та набуття безцінного життєвого досвіду. Адже 

регулярно та усвідомлено допомагаючи іншим людина дарує їм свій час, вміння та 

ресурси. І натомість отримує щось значуще: знання, навички, досвід, коло соратників, 

нові знайомства.  Тобто, незалежно від того, що спонукає людину стати волонтерами, 

вона може приносити користь іншим без шкоди для себе.   

Таким чином, волонтерська діяльність може бути спрямована на:   

 підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах – 

малозабезпечених, безпритульних, безробітних;  

 створення умов для розкриття творчого потенціалу людей з обмеженими 

можливостями (проведення виставок, концертів, майстер-класів);   

 пошук зниклих людей;  

 розвиток освіти та науки;  

 охорону навколишнього середовища: екологічні марші, боротьба із 

браконьєрами, благоустрій заповідних територій;  

 реконструкцію історичних та культурних пам'яток;  

 організацію спортивних, культурних, релігійних заходів.  

Основними причинами, через які люди стають волонтерами є:  

 бажання творити добро;  

 можливість змінити щось у своєму житті та в житті інших людей;   

 можливість отримати неоціненний досвід, який може стати в нагоді у 

повсякденному житті;  

 робота у команді, спілкування з однодумцями, нові знайомства, постійні 

контакти з цікавими людьми;  

 бажання знайти застосування своїм талантам, силам та здібностям;  

 можливість переглянути країну, подорожуючи з волонтерськими загонами.  

Відповидно до  ЗУ “Про внесення змін до Закону України "Про волонтерську 

діяльність" щодо підтримки волонтерської діяльності” одними із основних напрямив 

волонтерської діяльности пид час повномасштабної вийні є: 

- надання волонтерської допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної 

ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів 

надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів 

держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та/або іншої 

країни проти України, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також 

жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам; 

- надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим 

формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого 

періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, 
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захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України та/або іншої країни проти України; 

- надання волонтерської допомоги для подолання наслідків бойових дій, 

терористичного акту, збройного конфлікту, тимчасової окупації; 

- надання волонтерської допомоги для подолання наслідків збройної агресії 

Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, а також для 

післявоєнного відновлення і розвитку України; 

- надання волонтерської допомоги особам/сім’ям, які опинилися у складних 

життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, 

збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією Російської Федерації 

проти України та/або іншої країни проти України; 

- надання волонтерської допомоги, пов’язаної із захистом та рятуванням тварин; 

- надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими 

законодавством. 

Волонтерська допомога за зазначеними напрямами може здійснюватися в онлайн-

режимі за допомогою мережі Інтернет та інших телекомунікаційних мереж". 

З початком повномасштабної війни в Україні культура благодійності трансформувалася. 

З’явилася своєрідна “конкуренція” у сфері благодійності між фондами допомоги військовим 

і підтримки людей із різними захворюваннями. А також чимало шахраїв, готових нажитися 

на чужому горі й доброті того, хто готовий допомогти.  

Виявивши афериста, який видає себе за волонтера, слід негайно звернутись у 

найближче вiддiлення поліції, CERT-UA, Кіберполіції (заповнивши форму на її сайті: 

https://ticket.суЬегроlісе.gov.uа), СБУ. В такому випадку потрібно максимально зібрати 

всю наявну iнформацiю про банкiвськi картки, номери мобільних телефонів, зберегти 

посилання на товар та зафіксувати історію переписки. 

Коли ви вже стали жертвою шахрая і наприклад, гроші перерахували, потрібно 

негайно повiдомити банк, що ви хочете заблокувати картку, після чого слід звернутись 

із заявою у поліцію та за можливості, якщо перерахунок ви робили з особистої картки, 

отримати в банку довідку про рух коштів. 

Війна для всіх важкий та страшний період. Неуважність може зіграти комусь на 

руку, а нас наразити на небезпеку.  

Для того, щоб не потрапити на гачок шахраїв, яких багато навіть у такий важкий час, 

необхідно бути дуже пильними і ретельно перевіряти всю інформацію – від оголошень про 

продаж товарів чи послуг до посилань на сайти. Багато шахраїв використовують емоційну 

мову, зокрема видають себе за реальних людей в Україні, які потребують допомоги. Звісно, в 

критичні моменти холодний розум може відмовляти, тому важливо не вестися на емоції і все 

ж витратити трохи часу на перевірку інформації. 

Отримувати її слід лише з офіційних джерел. Якщо, наприклад, пропонують 

отримати якісь виплати, то варто перевірити на офіційному сайті установи, яка 

відповідальна за такі виплати, усю можливу інформацію: яким чином кошти надходять 

і чи є взагалі такі види допомоги. 

Також одним із способів перевірки псевдоволонтера є відстежування 

правильності URL-адреси ресурсів у інтернеті, особливо сервісів банківських установ, 

адже будь-які неточності можуть означати, що особа потрапить на фейковий ресурс. 

Доказовою базою у майбутньому стане будь яка фіксація шахраїв (напріклад: фото-, 

аудіо-, відео і т. п.).  

На сайті кіберполіції у розділі "Стоп фрауд" можна перевірити номер телефону, 

банківську картку та посилання на сумнівний сайт – можливо, шахраї вже є в базі 

кіберполіції". 
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Як перевірити волонтера: погугліть номер телефону або скористайтесь 

мобільним додатком "Ти хто"; перевірте соцмережі: чи звітує волонтер про свою 

діяльність; переказуйте гроші на офіційні рахунки організацій (знайдіть організацію за 

кодом ЄДРПОУ; перевірте, чи звітує вона про діяльність та витрачені кошти); 

попросіть надати документи (не бійтесь уточнювати деталі та просити додаткове 

підтвердження інформації). 

Як відрізнити благодійний фонд від псевдоволонтерського: благодійний фонд – 

це відкрита організація, тому що вони відкрито збирають кошти. Вони не мають 

боятися того, щоб показати документацію та звітність; 

ті, хто допомагають, здебільшого мають документи від батальйонів із вказаними 

потребами, часом – факси від командирів батальйонів; найчастіше благодійні фонди 

звітують на сайтах та у соцмережах; при зборі коштів у магазинах або закладах Ви 

можете поцікавитися, куди ідуть кошти, та попросити звітність.  

Псевдоволонтери – ті, хто звикли дурити людей і отримувати «легкі гроші» 

завжди знайдуть нові й нові способи виманювання коштів. 

Шахрайство існувало впродовж усієї історії людства. Тож, у будь-якому разі, перш 

ніж зробити благодійну пожертву, потрібно переконатися в надійності її отримувача. За 

допомогою мережі Інтернет можна легко перевірити репутацію того чи іншого благодійного 

фонду. Також люди часто довіряють публічним особам, які організовують збори коштів, 

адже ті ручаються за прозорість використання пожертв власним іменем. Інший шлях, яким 

часто користуються українці: жертвувати гроші своїм знайомим, які безпосередньо 

потребують допомоги, - втратили житло або боронять Україну на фронті. 

Сьогодні один із шахрайських  проявів – псевдоволонтерство, яке стало поширеним 

явищем у зв’язку із відкритістю людей на допомогу іншим. Дуже часто самі «волонтери», не 

розуміють, що їхні дії підпадають під статтю Кримінального кодексу України.  

Кіберполіція від початку запровадження воєнного стану викрила  чимало осіб, 

причетних до онлайн-шахрайств під час війни. Зловмисники постійно спекулюють на 

темі фінансової допомоги українцям, які постраждали від дій РФ. Тож саме зараз 

потрібно бути максимально пильними, щоб не потрапити на гачок так званих 

“волонтерів” – шахраїв. 
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Війна Росії проти України зумовила неймовірно масштабні зміни, в усіх 

аспектах життя нашої держави. За даними інформаційного агентства Укрінформ станом 
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до 24 лютого на території України було 1.5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але 

після початку воєнних дій ця кількість щонайменше зросла до 4.6 мільйонів осіб і це 

лише офіційно зареєстрованих. І чим довше затягується війна, тим більше таких осіб 

стає з кожним днем. Найбільш актуальні проблеми проявляються насамперед на ринку 

праці та нерухомості, а також на таких базових аспектах, як обслуговування медичного 

характеру, психологічна та  правова допомога, а також доступ до освітніх та 

реінтеграційних програм.  

Проаналізувавши національне законодавство та різноманітні міжнародні правові 

акти, стає зрозумілим, що окрім добровільного чи примусового переселення, науковці 

окремо виділяють ще один вид, який називають вимушене переселення (вимушена 

міграція). Це поняття включає в себе зміну місця проживання на певний період, або 

назавжди попри бажання людини [1, с. 134]. Іншими словами, таких людей ще 

називають «біженці», щодо поняття, то воно має своє легальне визначення у Конвенції 

Організації Об’єднаних Націй «Про статус біженців» [2]. Ним визнається особа, яка 

внаслідок обґрунтованих побоювань стала жертвою переслідувань за ознаками раси, 

віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної 

соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї 

громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни, або не бажає 

користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань [3, с. 230-231]. Зміст цього 

поняття закріплений у п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового чи тимчасового захисту». Отже, особи, які через вагомі 

обставини змушено шукають прихисток за межами своєї держави називають – 

біженцями. А громадяни, які через вимушені обставини, такі як війна, шукають 

прихисток на території держави, не залишаючи її межі прийнято називати  «внутрішньо 

переміщеними особами». 

Цей спеціальний статус особи набуває після отримання довідки, яка вказує на 

взяття її облік та внесенням до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб. А її правовий статус визначається нормами законів [4, с. 55-56], та  

підзаконних нормативно-правових актів, які окрім прав встановлюють і обов’язки, а 

також підстави та умови надання окремих видів соціального захисту.  

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб слід розглядати як цілісну 

систему державних, територіальних та недержавних організаційно-правових заходів 

законодавчо-обов’язкового чи добровільного характеру, які застосовуються з метою 

задоволення соціальних потреб осіб, зумовлених обставинами, передбаченими Законом 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», та спрямовані 

на ефективну інтеграцію цих осіб за новим місцем проживання [5, с. 105-108], а також 

створення умов для забезпечення їм гідного рівня життя, захисту та освіти. 

В нашому національному законодавстві за роки незалежності рідко коли 

застосовувалось поняття «внутрішньо переміщена особа». А відсутність єдиного 

нормативно-правового акту у сфері забезпечення внутрішньо переміщених осіб 

соціальними виплатами негативно впливає на комплексність та ефективність їхнього 

соціального захисту. Але після 2014 року та 24 лютого 2022 року коли питання захисту 

та правового регулювання такої значущої ланки громадян стала особливо актуальною 

для України, ми бачимо, що і на міжнародному рівні стали приділяти увагу цій 

правовій категорії і вивчати її більш детально. Міжнародні організації, благодійні 

фонди, волонтери та небайдужі громадяни спільно з урядом України прикладають 

зусилля, щоб вирішити нагальні проблеми внутрішньо переміщених осіб. Але нажаль 

цього не достатньо, адже потрібно діяти комплексно та поетапно. Надзвичайно 

актуальним є структурне окреслення у правовому полі поняття статусу внутрішньо 

переміщених осіб, та й актуалізації і вдосконалення потребує і саме визначення 
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внутрішньо переміщеної особи, задля подальшого правового регулювання та 

ефективного вирішення, як правових так і соціальних проблематичних питань, 

багатомільйонної вимушено створеної ланки нашого суспільства.   
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ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ  

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній день реформа юридичної освіти спрямована на підготовку 

правників відповідно до професійних стандартів правничої діяльності, що передбачає 

модернізацію змісту юридичної освіти з урахуванням сучасних вимог ринку праці та 

завдань професійної діяльності правників у різних сферах економіки. Проблема 

підготовки висококваліфікованих юридичних кадрів актуалізує питання якості 

юридичної освіти.  

Юридична освіта має на меті формування компетентностей, необхідних для 

розуміння природи і функцій права, змісту теоретичних засад (доктрин), принципів і 

основних юридичних інститутів, застосування права, а також меж юридичного 

регулювання різних суспільних відносин [1].  

Особливість юриспруденції як сфери професійної діяльності полягає в тому, що 

теоретичні знання та практичні навички в ній взаємопов’язані і тісно переплітаються. 

Однак результати різних аналітичних досліджень показують, що головними 

проблемами випускників юридичних вузів України є нерозуміння професійних 

цінностей; невміння застосовувати на практиці набуті теоретичні знання; брак 

практичних умінь і навичок [2; 3]. Правознавці переконані, що основними чинниками, 

які негативно впливають на формування ключових компетентностей правника та 

ускладнюють його адаптацію до практичної роботи, є відірваність сучасної правничої 

освіти від реальних потреб суспільної практики та диспропорція між теоретичною і 

практичною базами на користь першої [4, с. 47; 5, с. 116]. Разом із тим слід зауважити, 

що криза вищої юридичної освіти також має місце у західних правничих школах. 

Зокрема, у зарубіжній юридичній літературі жваво обговорюється питання, як саме має 

викладатися право: як академічна дисципліна, як професія чи як вузькоспеціалізоване 
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ремесло [6], формуючи в основному практичні навички та випускаючи юристів-

ремісників, більше схожих на помічника юриста [7, с. 402].  

Так, у США вища юридична освіта характеризується вузькою спеціалізацією та 

практичною спрямованістю навчання, натомість у Великобританії юридична освіта 

вважається різновидом гуманітарної освіти, тому право розглядають як теоретичну 

дисципліну. Доктор К. Яак Роосаар впевнений, що право має залишатися професією: 

«Болонський процес, здається, штовхає юридичну освіту у напрям викладання права як 

ремесла, що потенційно підриває викладання права як професію і як академічну 

дисципліну» [7, с. 403].  

Провідні українські фахівці у сфері права також вважають, що модернізація 

юридичної освіти на основі компетентнісного підходу, посилення практичного 

складника в підготовці юристів не повинні вести до відмови від фундаментальності 

вищої юридичної освіти, яка належить до кращих традицій вітчизняної юридичної 

школи [9, с. 50–51]. 

Нині в Україні функціонує академічно-прикладна модель юридичної освіти, що 

поєднує фундаментальні засади юридичної освіти та практичні аспекти юридичної 

діяльності. Питання приведення змісту юридичної освіти у відповідність до сучасних 

вимог юридичної практики вперше було порушено в «Програмі розвитку юридичної 

освіти на період до 2005 ріку», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 квітня 2001 р. No 344 [9]. Програмою передбачалося запровадження нових 

спеціалізацій відповідно до потреб соціальної практики, розроблення стандартів для 

освітньо-кваліфікаційних рівнів, визначення необхідного обсягу підготовки юристів 

для різних сфер юридичної практики, удосконалення механізму практичної підготовки 

студентів-юристів. Однак поступове реформування системи вищої юридичної освіти 

веде до формування суто «цивілістичної»  моделі сучасного юриста. Так, у процесі 

вивчення цивільного, господарського та інших приватних галузей права не 

приділяється належної уваги загальнотеоретичним категоріям, применшується 

значення норм Конституції України. Своєю чергою пріоритет приватноправових 

цінностей спричиняє, як показує практика, деформацію правової свідомості студентів-

юристів, які, вирішуючи ситуативні завдання на практичних заняттях чи то під час 

практики у суді, посилаються на норми відповідних кодексів і законів, забуваючи при 

цьому про Основний Закон держави та загальні принципи права [10, с. 234, 238].  

Так, Гарвардська юридична школа запропонувала у 2018–2019 навчальному році 

програму «Клініка демократії і верховенства права», що передбачає 12 стипендій на 

рік. Студенти останнього курсу працюють спільно з некомерційною організацією 

«Проєкт захисту демократії», заснованою Білим домом і адвокатами Міністерства 

юстиції для потенційних учених, які мають бажання практикувати в цій галузі права 

[11, с. 178–179]. 

Крім того, за кордоном також не всі західні правознавці схвально сприймають 

практико-орієнтовний підхід до юридичної освіти, спрямований виключно на 

комерційну вигоду, оскільки вважають, що такий підхід може серйозно підірвати 

потенціал студентів та призвести до того, що вони не будуть відчувати значення 

питань, які вони покликані вирішувати в юридичній практиці.  

У Швейцарії, наприклад, порівняльне правознавство також традиційно відіграє 

важливу роль у визначенні наднаціонального контексту і можливих конфліктів між 

державними правовими системами. Більшість занять ґрунтуються або на більш 

теоретичному підході (порівняльне правознавство, особливо з посиланнями на 

приватне право), або безпосередньо орієнтовані на конкретну галузь права (особливо 

порівняльне конституційне право на додаток до порівняльного приватного права). Все 

частіше відбувається повернення до тематичного навчання, що поєднує міжнародні, 
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європейські та порівняльні аспекти, як, наприклад, спеціалізований курс «Захист 

основних прав», що часто мало місце на зорі інституціональних досліджень у цій сфері 

[12, с. 57–58].  

Конституційно-правова політика України у питанні реформування юридичної 

освіти цілком виправдано формує тенденцію посилення практичних аспектів сучасних 

компетентностей майбутнього фахівця-юриста з метою його конкурентоздатності на 

ринку праці та забезпечення всіх секторів економіки і державного управління 

висококваліфікованими юристами. Разом із тим модернізація змісту навчально-

методологічного комплексу не повинна відбуватися за рахунок максимального 

зменшення обсягу загальнотеоретичних знань у системі вищої юридичної освіти.  

В Україні має залишатися академічно-прикладна модель юридичної освіти, 

фундаментальність якої повинна забезпечуватися шляхом інтеграції базових фахових і 

вузькоспеціалізованих знань майбутніх спеціалістів, оскільки це сприятиме підвищенню 

якості їхньої професійної підготовки. Такий підхід дозволить забезпечити якісну підготовку 

висококваліфікованих кадрів у сфері юридичної діяльності, що мають сформовану систему 

професійних правових знань, високий рівень правосвідомості та професійної правової 

культури для належного здійснення державного управління, судочинства та державної 

служби, а також захисту прав і свобод людини, забезпечення правового супроводу 

діяльності суб’єктів господарювання. 
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ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ 

Сутність прав засудженого полягає у наданні повноважній особі можливості 

певної поведінки чи користування соціальними благами. Ступінь реалізації такої 

можливості та відповідно ступінь вимоги з боку засудженого закріплених правом 

поведінки та благ визначаються змістом суб'єктивного права, що включає: по-перше, 

можливість засудженого вільно користуватися соціальними благами (харчуванням, 

речовим майном) у межах, встановлених законодавством; по-друге, можливість 

звернутися у необхідних випадках до захисту свого суб'єктивного права. 

Суб'єктивне право засудженого можна визначити як закріплене законом та 

гарантовану державою можливість певної поведінки засудженої чи користування ним 

соціальними благами, що забезпечується юридичним обов'язком посадових осіб, 

органів виконання покарання, інших суб'єктів. Насамперед, засуджений є носієм 

сукупності особистих, політичних, соціально-економічних прав, оскільки на 

засуджених поширюється дія норм Конституції України. Засуджені є суб'єктами всього 

передбаченого Основним Законом обсягу прав і свобод людини та громадянина 

деякими обмеженнями, безпосередньо випливають із сутності досконалого злочину та з 

особливостей конкретного виду та розміру покарання. 

У сфері соціально-економічних прав на засуджених поширюються права на 

працю, освіту, охорону здоров'я, право на державне пенсійне  забезпечення віку, по 

інвалідності, з нагоди втрати годувальника та й в інших випадках, передбачених 

законом, на користування досягненнями культури, на наукову та технічну творчість, на 

відпочинок та інші. Разом з тим, більшість із цих прав у зв'язку з відбуванням 

покарання у вигляді позбавлення волі певною мірою зазнають певні зміни та 

обмеження. Засуджені до позбавлення волі, як і громадяни України, не позбавлені 

права на працю, яка закріплена в Конституції, але внаслідок відбування покарання у 
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вигляді позбавлення волі, це право засуджених до певної міри змінюється і 

обмежується. Засуджені обмежені у виборі виду праці. 

Основною вимогою режиму відбування покарання є виконання покладених на 

засуджених обов'язків. Те, що права й обов'язки засуджених до позбавлення волі 

визначені у ст. 107 КВК України, безумовно, є позитивним, кроком уперед чинного 

кримінально- виконавчого законодавства, оскільки визначення правил поведінки 

засуджених на рівні закону, а не тільки підзаконного нормативного акта - Правил 

внутрішнього розпорядку, спрямоване на реалізацію принципу законності у діяльності 

кримінально-виконавчих установ. Стаття 107 КВК уточнює, деталізує правове 

положення осіб, позбавлених волі, порівняно із загальним правовим статусом 

засуджених, що визначений у главі 2 КВК. Отже, засуджені до позбавлення волі 

зобов'язані: дотримуватися норм, які визначають порядок і умови відбування 

покарання, розпорядок дня колонії, правомірних взаємовідносин з іншими 

засудженими, персоналом колонії та іншими особами; утримувати в чистоті і порядку 

приміщення, дбайливо ставитися до майна колонії і предметів, якими вони 

користуються при виконанні дорученої роботи, здійснювати за ними належний догляд і 

використовувати їх тільки за призначенням; виконувати всі законні вимоги персоналу 

колонії; виконувати необхідні роботи по самообслуговуванню, благоустрою колонії; 

дотримуватися санітарно-гігієнічних норм; дотримуватися вимог пожежної безпеки і 

безпеки праці. 

Крім Кодексу, окремі заборони щодо засуджених до позбавлення волі передбачені 

й Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Так, засудженим 

додатково до перерахованого забороняється завішувати чи міняти без дозволу 

адміністрації спальні місця, а також обладнувати їх у комунально-побутових та інших 

службових або виробничих приміщеннях; відправляти листи, у яких є нецензурні або 

інші неприпустимі вислови; грати в карти; перебувати в гуртожитках та відділеннях, у 

яких вони не проживають, або на виробничих об'єктах, на яких вони не працюють; 

мати при собі предмети і речі в асортименті і кількості, що виходять за межі, 

встановлені Переліком продуктів харчування, предметів першої потреби та засобів 

особистої гігієни, які можуть отримувати засуджені у посилках (передачах), купувати в 

крамницях установ та зберігати при собі; курити в невідведених для цього місцях 

Як і всі громадяни України, засуджені мають право на охорону здоров'я та 

медичної допомоги. Це право реалізується через норми, за якими у місцях позбавлення 

свободи організовуються необхідні лікувально-профілактичні установи, засудженим 

забезпечується безкоштовне медичне обслуговування (систематичний медичний огляд, 

лікування, надання медичних консультацій). 

Право на соціальний захист у старості та у разі втрати працездатності також 

поширюється на засуджених, які мають право на загальних підставах на державне 

пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника та інших 

випадках, передбачених законом. 

Час роботи засуджених у період відбування ними зараховується до стажу роботи 

для призначення трудової пенсії після звільнення за умови сплати страхових внесків у 

Пенсійний фонд у порядку та розмірах, передбачених законодавством. 

На засуджених поширюються права, передбачені Конституцією України, - брати 

участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 

референдумах, обирати та бути обраними до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

На засуджених поширюється право на свободу світогляду та віросповідання. 

Засуджений також обмежений у праві розпоряджатися своїм майном, оскільки це 

право він може реалізувати тільки через обраного ним представника використанням 
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доручення, завіреного адміністрацією виправної колонії. Засуджені обмежуються у 

праві користування майном, що надійшло разом із ними у колонію. Це обмеження 

зокрема стосується грошей, цінних паперів та речей, а також предметів, які заборонено 

використовувати у колоніях. У разі засудження одного з подружжя до позбавлення волі 

на строк не менше 3 років законодавством передбачено спрощений порядок розірвання 

шлюбу. 

Засуджені зобов'язані: 

- дотримуватись норм законодавства, які визначають порядок та умови відбування 

покарання; 

- виконувати всі законні вимоги персоналу виправної установи; 

- дотримуватись санітарно-гігієнічних норм; 

- дотримуватись вимог пожежної безпеки та безпеки праці; 

- терміново повідомляти персонал установи про обставини, які не безпечні для 

життя та здоров'я як їх самих, так і інших осіб. 

Серед специфічних елементів правового статусу засуджених слід назвати їх 

обов'язки, зумовлені необхідністю дотримання правил внутрішнього розпорядку, у 

тому числі певних заборон: 

- самовільно залишати відведені для них житлові приміщення та робочі місця, без 

дозволу персоналу змінюватись спальними місцями, припиняти доручену їм роботу; 

- порушувати лінію охорони установи; 

- отримувати, виробляти, зберігати та використовувати гроші, цінності, предмети, 

речі, речовини та вироби, заборонені для використання у місцях позбавлення волі; 

- завдавати шкоди державному, громадському майну та майну 

інших засуджених, створювати загрозу заподіяння шкоди такому майну; 

- вживати наркотичні, сильнодіючі засоби, спиртні напої та 

спиртовмісні речовини; 

- грати в настільні та інші ігри з метою отримання матеріальної чи іншої вигоди; 

- приймати нецензурні, жаргонні та вульгарні слова, давати та присвоювати 

клички; 

- порушувати тишу у спальних приміщеннях під час відпочинку інших 

засуджених; 

- здійснювати чи закликати до вчинення антигромадських, аморальних чи 

кримінальних діянь. 

Аналізуючи права та обов'язки засуджених до позбавлення волі, можна зробити 

висновок, що їхній цивільно-правовий статус характеризується тим, що, по-перше, 

вони залишаються суб'єктами різних цивільно-правових відносин і мають 

громадянську правоздатністю та дієздатністю; по-друге, у зв'язку з каральною 

стороною покарання, вони обмежуються у низці цивільних прав, тобто обмежуються 

деякі елементи їхньої громадянської правоздатності; по-третє, через фізичну ізоляцію 

багато прав та обов'язків реалізувати просто неможливо. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ  

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Через повномасштабну війну в Україні багато людей були вимушені залишити 

свої домівки та змінити місце проживання. Внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО) 

з’явилися в багатьох громадах нашої держави. Очікувано, що велика частина з них 

залишиться там назавжди. Питання інтеграції ВПО в громади, де вони проживають, 

набуло важливого значення та матиме вплив на розвиток територій у середньо та 

довгостроковій перспективі. 

Інтеграція ВПО за новим місцем проживання гарантована чинним 

законодавством України. Зокрема, у статті 2 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» [1] чітко зазначено, що Україна вживає всіх 

можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо 

запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, 

захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для 

добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за 

новим місцем проживання в Україні. 

Згідно з останніми дослідженнями, станом на 23.08.2022 року, в Україні  

6,97 млн людей є внутрішньо переміщеними особами. Левова частина з них 

проживають в громадах східних та західних областей, значна частина присутня на 

півночі і в центрі країни [2]. 

Оцінюючи потреби ВПО та можливості для їх інтеграції в громади, виникає 

питання ролі органів місцевого самоврядування, їх обов’язків та можливостей. Частина 

дев’ята статті 11 Закону №1706-VII визначає повноваження громад з питань 

забезпечення прав і свобод ВПО, а профільний Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [3] в своїх нормах деталізує компетенції виконавчих органів 

місцевих рад з цього питання.  

Аналізуючи різноманітні соціологічні дослідження та інформацію від 

уповноважених осіб по роботі з ВПО в громадах, стає зрозумілим, що найгостріша 

проблема, яка потребує вирішення на місцевому рівні - це забезпечення житлом ВПО. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333 «Про 

затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 

переміщених осіб, які перемістилися в період воєнного стану» визначає механізм 

надання компенсації витрат, пов'язаних із безоплатним тимчасовим розміщенням 

внутрішньо переміщених осіб, які після введення Указом Президента України воєнного 

стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій 

проводяться воєнні (бойові) дії. Компенсацію надають фізичним особам – громадянам 

України віком від 18-ти років, які є власниками житла або їх представниками, 

наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, 

що прийняли спадщину, і безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо 

https://decentralization.gov.ua/news/15498#_ftn1
https://decentralization.gov.ua/news/15498#_ftn2
https://decentralization.gov.ua/news/15498#_ftn3
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переміщених осіб, для покриття понесених ними витрат, пов'язаних з розміщенням 

внутрішньо переміщених осіб [5] 

За період з 2014-го до 2022 року на державному рівні створено низку програм, 

які мали завданням вирішити житлове питання внутрішньо переміщених осіб. Однак 

узагальнених даних щодо кількості сімей, що скористалися цими механізмами, у 

відкритому доступі немає. Єдині доступні для аналізу дані – це інформація про 

учасників житлових програм Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву. За даними з публічного звіту Державного фонду, за цей період 

забезпечено житлом 1424 сім'ї внутрішньо переміщених осіб. Крім сімей, які зазнали 

житлових проблем через війну, в Україні налічується понад 650 тисяч громадян, які 

перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов. Достатньої 

кількості житла соціального призначення в держави немає, тому громадяни самостійно 

вирішують своє житлове питання. Певні кроки влади, спрямовані на вирішення 

житлового питання громадян, проте мають тимчасовий і несистемний характер. 

Зрозуміло, що для сотень тисяч українців житлове питання буде актуальним протягом 

тривалого проміжку часу. Тому державі необхідно вжити термінових заходів для 

формування фонду соціального житла. 

Заходи з державного регулювання системи створення житлового фонду 

соціального призначення та житлового фонду, призначеного для тимчасового 

проживання, дадуть змогу в середньостроковій перспективі значно розширити обсяги 

наявного житлового фонду зазначених категорій, водночас запропоновані заходи 

дерегуляції сфери будівництва стануть поштовхом для відновлення будівельної галузі й 

наповнення ринку новими пропозиціями [4, с. 78]. 

З метою вирішення житлового питання найуразливіших категорій громадян, 

зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, і недопущення соціальної сегрегації слід 

ужити заходів з унормування умов використання житлового фонду соціального 

призначення. Громадянам, житло яких зруйноване внаслідок війни, має бути надано 

житло для тимчасового проживання. Плата за найм такого житла має охоплювати 

собівартість комунальних послуг і послуг з утримання та адміністрування житла. Право 

проживання має бути обмеженим у часі – до моменту отримання компенсації за 

зруйноване житло або відновлення пошкодженого житла відповідно до законодавства. 

Першочергове право на отримання тимчасового житла мають надавати багатодітним 

сім'ям, сім'ям з дітьми, особам з інвалідністю з числа тих, чиє житло зруйноване. Таке 

житло має залишатися в державній або комунальній власності. Після звільнення його 

внутрішньо переміщеними особами має сформуватися житловий фонд соціального 

призначення з подальшим наданням житла громадянам, які потребують поліпшення 

житлових умов, – першочергово військовослужбовцям з можливістю приватизації після 

певного періоду проходження військової служби. Власниками житлового фонду 

соціального призначення мають бути органи місцевого самоврядування та/або 

уповноважена державна установа. 

Конституцією України право на житло гарантується кожному громадянину. З 

початком повномасштабної війни в Україні це право мільйонів українців було 

порушено поміж інших основоположних прав людини. Громадяни втратили житло чи 

змушені були покинути його з міркувань безпеки, тим самим вони набули статусу 

внутрішньо переміщених осіб. Однак внутрішньо переміщені особи залишаються 

громадянами України, а отже, одночасно з іншими конституційними правами право на 

житло залишається серед гарантованих їм нашою державою. Як правова європейська 

держава Україна зобов'язана вжити заходів забезпечення права на житло для своїх 

громадян. Очевидно, що створити оптимальні умови для сталого вирішення житлових 

питань в умовах війни надзвичайно важко. Проте, розглядувані нами заходи з 

https://decentralization.gov.ua/news/15498#_ftn3
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формування фондів соціального житла й житлового фонду для тимчасового 

проживання шляхом встановлення окремих законодавчих механізмів створять 

можливість достатньо швидко перейти до наповнення відповідних фондів. Спрощення 

процедур ведення будівництва пришвидшить ці процеси, а також дасть поштовх 

відновленню будівництва як однієї з галузей, які є засобом стимулювання національної 

економіки. Важливим є вжиття заходів для коригування методів розподілу зазначених 

житлових фондів з огляду на обставини воєнного стану. Перевагу в забезпеченні 

житлом, безумовно, мають отримати багатодітні сім'ї з числа внутрішньо переміщених 

осіб, житло яких зруйноване внаслідок воєнних дій [4, с. 79]. Чіткі та дієві кроки і 

заходи щодо поліпшення стану забезпечення житлом ВПО дасть змогу пом'якшити 

перебіг спричиненої війною кризи у сфері житла для вразливих верств громадян 

України як у воєнний, так і в повоєнний періоди.  
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ЩОДО НАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

  

Етнонаціональна політики є складовою побудови будь якої політичної системи 

суспільства.  

Заради справедливої багатовекторного методологічного юридично визначеного 

підходу, слід констатувати, що історичні проблеми становлення нації переслідувало 

багато народів і є проблемою всіх держав більшою чи меншою мірою. 

 Турецькі науковці цей процес описують також через складні, деколи радикальні 

парадигми [1]. М. Єден (Mesut Yegen) вказує, що побудова турецької нації з колишніх 

підданих Османської держави на території, що залишилася від Османської імперії, була 

здійснена шляхом використання різних інструментів побудови/знищення нації, 

починаючи від геноциду і закінчуючи визнанням. Асиміляція, знищення, очищення, 

геноцид, погроми, обмін населенням, переміщення, виключення, дискримінація, 

незаконна конфіскація, визнання, усі ці інструменти побудови нації використовувалися 

в Туреччині в минулому столітті для побудови турецької нації. Сьогоднішня Туреччина 

https://decentralization.gov.ua/news/15498#_ftn3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text
https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-opituvannya-zagalnogo-naselennya-raund-8-17-23?close=true
https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-opituvannya-zagalnogo-naselennya-raund-8-17-23?close=true
https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-opituvannya-zagalnogo-naselennya-raund-8-17-23?close=true
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n315
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n315
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була очищена від вірмен шляхом геноциду 1915 року та від греків шляхом обміну 

населенням у 1923 0році.  Залишки геноциду та обміну населенням, з іншого боку, 

стали предметом інших інструментів побудови нації, таких як дискримінація, погроми, 

конфіскація, а також визнання. 

Сьогодні майже в кожній європейській країні чи навіть у кожній країні світу 

існують етнічні/національні групи, які прагнуть зберегти свою культурну незалежність 

і вимагають визнання як титульного народу чи окремий етнос. Як вказує Stephen R 

Graubard «територіальне та історичне питання національності у Східній Європі все ще є 

головним політичним занепокоєнням у більшості регіону» [2]. Констатуємо, що 

держави з відносно демократичними елементами державного режиму мають проблеми 

у сфері міжетнічних відносин. 

Напевно основною з репрезентативних країн у вказаній сфері є США. Наявністю 

в суспільстві цієї держави численних меншин, які зберігають елементів традиційних 

культур і зв'язків з країнами своїх предків, при ідентифікації з американським народом 

вказує про культурний плюралізм у США. Досвід багатокультурності, 

багатоконфесійності та різноманітності з точки зору національної та етнічної структури 

постімміграційних суспільств призвели до створення нової моделі інтеграції, яка могла 

б не оформилася б, якби не явище еміграції. Тому, говорячи про культурний плюралізм 

у США, проблеми міграції, ставлення до приймаючих національних меншин є 

важливими питаннями.  

Американське суспільство - це конгломерат людей різного етнічного та расового 

походження, з різними конфесіями, культурами, з різним економічним статусом тощо. 

Зараз тут є найбільша спільнота іммігрантів у світі, майже 47 мільйонів (14,5% 

населення США). Цей факт означає що 1/5 усіх іммігрантів у світі проживає в Америці. 

Кількість іммігрантів у США за останні півстоліття зріс більш ніж у чотири рази. 

Демографи прогнозують і далі збільшення частки категорії представників іншої нації 

(другого покоління, тобто тих, у яких принаймні один з батьків народився за межами 

Сполучених Штатів) і народився за кордоном (люди, які проживають у Сполучених 

Штатах Штати, але народжені за кордоном) у населенні США до 18% від загальної 

чисельності населення у 2065 р. У наступні 50 років представники національних 

меншин будуть значним фактором демографічного розвитку країни  Експерти Pew 

Research Center прогнозують, що населення США в 2065 році збільшиться на  

117 мільйонів і досягне 441 мільйона, причому 88% цього збільшення становлять 

іммігранти та їхні дітей [3, c.115]. 

Права, надані суб’єктам етнонаціональної політики, в основному залежать від 

двох факторів. Один з них є законодавча ідеологія держави що формує відповідні 

відносини між більшістю і громадою меншин, які проживають на території країни. 

Ідеологія держави з цього приводу залежить від її моральних стандартів, політичних 

цілей і сприйняття безпеки (законодавство про права меншин). Іншим визначальним 

фактором є відповідні керівні принципи в міжнародному праві, тобто ті мінімальні 

свободи, що повинні бути надаватися державами меншинам, які проживають на їх 

території. Вказане здійснюється шляхом двосторонніх угодах і регіональних та 

міжнародних документів, таким чимом задовольнити моральні норми міжнародного 

порядку та підтримувати його стабільність (міжнародний захист меншин). 

Повага до міжнародних стандартів прав меншин є не просто вибором для членів 

міжнародного співтовариства, а одним із основні показників їх добросовісного 

ставлення до міжнародного порядку. Цінності світового порядку вказують, що держави 

зобов’язані постійно прогресувати не лише у виконанні своїх зобов'язань, а й у 

розширенні їх діапазону. 
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Відповідно окремі етнонаціональні групи намагаються стати суб'єктом політики 

в процесі захисту насамперед своєї етнокультурної ідентичності. Іншими словами, 

захист етнокультурної специфіки на державному рівні є мотиваційним,  особливо в 

межах специфіки правового та політичного процесу в окремій державі. У цьому 

контексті національні меншини слід розглядати як одну зі складових у політичній 

системі. Справа в тому, що суб’єкти етнополітики можуть досягнути цілей лише тоді, 

коли стає зрозумілішим, які це цілі та завдання на конкретному історико-

глобалізаційному етапі.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Питання діяльності судової гілки влади, організаційно-правові спекти її 

забезпечення, проблеми функціонування та шляхи їх вирішення а також напрями 

вдосконалення правосуддя є перманентно аткуальними питаннями дослідження, 

оскільки правосуддя покликано відновлювати справедливість, захищати права та 

інтереси фізичних та юридичних осіб,  виконувати важливу правореалізаційну, 

охоронну, правозабезпечувальну та інші функції держави. Поряд з раніше наявними 

проблемами діяльності судової гілки влади, період воєнного стану ставить на порядок 

денний нові виклики, детальний аналіз яких дасть змогу подолати актуальні проблеми 

забезпечення правосуддя. 

Під час війни в Україні правосуддя продовжує свою роботу. Про особливості 

відправлення правосуддя в Україні під час війни голова Ради суддів України Богдан 

Моніч розповів італійському виданню Adnkronos у Конституційному суді Італії. Голова 

РСУ Богдан Моніч пояснив, як здійснюється правосуддя в умовах війни: «Навіть у цих 

умовах правосуддя здійснюється у штатному режимі. Суди працюють, справи 

розглядаються, а громадяни звертаються за захистом своїх прав. Звичайно, за винятком 

окупованих територій. Скажу, що в українському законодавстві діяльність судів 

регламентується Законом України “Про правовий режим воєнного стану”, у якому 

стаття 26 чітко говорить, що навіть в умовах воєнного стану робота судів не може бути 

припинена, тобто не може бути обмежено конституційне право людини на судовий 

захист. Ніяких скорочених чи прискорених процедур здійснення правосуддя не 
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допускається. Всі суди, де це можливо, мають працювати у штатному режимі. Хоча 

певні корективи є. Люди стали менше звертатися до суду, з'являтися у судові засідання, 

адже у першу чергу перед ними стало питання перемогти ворога, а не свого опонента в 

суді [2]. 

Запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року викликало ряд 

проблем у діяльності як судів, так і Вищої ради правосуддя. З того ж 24 лютого  

2022 року у ВРП відсутній повноважний склад через припинення повноваження її 

членів. 26 січня та 23 лютого в більшості членів Вищої ради правосуддя закінчилися 

повноваження у зв’язку з їх звільненням за власним бажанням, а повноважною ВРП є 

за умови обрання (призначення) на посаду щонайменше 15 членів та складання ними 

присяги. Водночас ВРП з моменту запровадження воєнного стан не переставала 

працювати, і активно реагує на виклики, які постають перед судовою системою та 

державою. 

В умовах воєнного стану діяльність членів ВРП відбувається за такими 

головними напрямами: 

- ініціювання політико-правової реакції міжнародної спільноти на військові 

злочини Росії в Україні. Консолідація зусиль щодо збирання доказів для покарання 

загарбників. 

Зокрема, 26.03.2022р. ВРП звернулась до Верховного комісара Організації 

об’єднаних націй з прав людини Мішель Бачелет та до Директора Бюро з 

демократичних інституцій та прав людини Організації з безпеки і співробітництва в 

Європі Маттео Мекаччі з проханням негайно ініціювати питання про виключення 

російської федерації зі складу ООН і ОБСЄ. 

- ініціювання та участь у заходах щодо врегулювання проблемних питань 

функціонування судової влади; 

- налагодження та координація співпраці з польськими колегами задля надання 

гуманітарної допомоги нашій державі; 

- допомога українським воїнам, тимчасово переміщеним громадянам [1]. 

Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, в період 

воєнного стану повноваження судів не можуть бути припинені, а скорочення чи 

прискорення будь-яких форм судочинства забороняється [3]. Хоча частина судів 

призупинили свою діяльність через бойові дії та тимчасову окупацію, внаслідок чого 

голова Верховного Суду України видав розпорядження “Про зміну територіальної 

підсудності судових справ в умовах воєнного стану”, відтак територіальну підсудність, 

враховуючи неможливість неможливість судами здійснювти правосуддя, було змінено. 

Реалізація таких повноважень Головою Верховного Суду стала можлива завдяки 

прийнятими на початку березня законодавчими змінами до частини сьомої статті 147 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Дана стаття в редакції чинній станом 

на сьогодні передбачає, що у разі неможливості здійснення правосуддя судом з 

об'єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв'язку зі стихійним 

лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими 

надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових 

справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що 

ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який 

найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, 

або іншого визначеного суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою 

правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови 

Верховного Суду. Відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які 

перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється. На 

територіях, звільнених від окупації, суди відновлюють роботу в штатному режимі. 
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Водночас в умовах воєнного стану актуальним залишається питання 

дистанційної участі в судових засіданнях. Дане питання первинно набуло особливої 

популярності в 2020 році у зв’язку з поширенням пандемії Covid-19, тому весною 2020 

року Верховна Рада України прийняла ряд законів, які регулювали реалізацію права 

учасників справи дистанційно брати участь у судових засіданнях. 
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ВОЛОНТЕРСТВО В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Історія кожного народу має свої особливості та закарбовує в пам’яті явища, які 

несуть не тільки історичне значення, а й високі моральні цінності, характеризують 

пріоритети суспільства, етичні норми людей. Наш український народ у такий 

непростий час показує неймовірну єдність, вміння працювати задля спільної мети.  

І саме волонтерство є одним з тих явищ, яке характеризує нашу незламність та вміння 

допомагати один одному. 

Особливістю волонтерського руху під час революційних подій і російсько-

української війни – стала стихійна самоорганізація певного кола населення з метою 

допомоги учасникам революції, військовим, добровольцям. Волонтерська діяльність - 

добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється 

волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги  [1]. 

Проблема волонтерства, доброчинної діяльності та милосердя посідає значне 

місце у сучасних наукових дослідженнях І. Н. Айнутдинової, О. А. Акімової,  

Т. Ф. Алексєєнко, З. П. Бондаренко, Л. В. Вандишевої, І. Д. Звєрєвої, О. П. Песоцької.  

Всі ми пам’ятаємо, що 2014 рік став значимим роком у розвитку волонтерства в 

Україні, він дав потужний поштовх для формування ряду волонтерських організацій, 

які стали яскравим прикладом високого рівня громадянської свідомості українців та їх 

здатності ефективно самоорганізовуватись. На сьогоднішній день волонтери та 

добровольці продовжують  відігравати ключову роль в забезпеченні  наших воїнів всім 

необхідним. Варто зауважити, що важливим моральним аспектом волонтерства є те, що 

діяльність волонтерів викликає довіру з боку суспільства. Люди довіряють волонтерам 

через те, що вважають їх безкорисними, чуйними, самовідданими. Мотивація 

волонтерства ґрунтується на відчутті громадянського обов’язку перед нацією, народом, 

https://hcj.gov.ua/news/diyalnist-vrp-v-umovah-voyennogo-stanu
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воїнами; на моральному обов’язку перед близькими людьми, що беруть участь у 

бойових діях [2]. 

Та попри велику кількість доброчесних людей, які виконують колосальну 

роботу заради допомоги нашим військовим, на превеликий жаль зросла 

чисельність псевдоволонтерів і недобросовісних службових осіб, які переслідуючи 

меркантильні інтереси, цинічно наживаються. Це не могло залишатися поза увагою 

держави, що й зумовило появу спеціальної норми у Кримінальному кодексі 

України. Статтею 201-2 ККУ передбачено кримінальну відповідальність за 

«Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, 

благодійних пожертв або безоплатної допомоги» [3]. Починаючи з третього квітня 

2022 року, коли набрали чинності зміни до КК України, пов’язані із 

криміналізацією незаконного використання з метою отримання прибутку 

гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, у 

правоохоронців з’явилася можливість відкривати відповідні кримінальні 

провадження. Так, частиною першою цієї статі передбачено покарання за продаж 

товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, 

безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким 

майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі. Безперечно, 

криміналізація діяння, передбаченого ст. 201-2 КК України, є очевидно 

своєчасним, доречним, нагальним і ефективним кроком для запобігання такому 

роду кримінальних правопорушень. У ЗМІ, соцмережах, публічних каналах 

різноманітних месенджерів мало чи не щодня з’являється інформація про факти 

розкрадання гуманітарної допомоги, благодійних внесків, пожертв. Кожен такий 

випадок стає резонансним, збурює місцеве населення, може породжувати недовіру 

до волонтерського руху як такого загалом і в кінцевому випадку впливати на 

активність та інтенсивність допомоги, яка надходить як із з інших держав, так і від 

громадян в Україні. Так, за даними Генерального прокурора, оприлюдненими  

6 травня 2022 року, лише за перший місяць з дня набрання чинності статті 201 -2 

Кримінального кодексу було зареєстровано 74 відповідних кримінальних 

правопорушень [4]. З її слів, найбільше таких фактів правоохоронні органи 

виявили в Києві – 13, Львівській – 9, Волинській, Харківській та Чернівецькій – по 

5, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській областях – по 4. Варто навести 

приклад одного з таких цинічних злочинів, коли Службою Безпеки України було 

виявлено масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, що призначалася 

українським захисникам. За даними слідства, ділки намагались незаконно продати 

понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн. Ці засоби захисту 

були виготовлені в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську 

військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Однак, замість 

безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались 

продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу 

супермаркетів. Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було 

вилучено частину цієї продукції. Вона була передана до ЗСУ [5].  

Усвідомлення власної важливості у новітніх державотворчих процесах, у 

забезпеченні обороноздатності країни від зовнішньої агресії лише прискорило 

формування громадянського суспільства. Феноменом волонтерського руху в Україні 

є те, що за доволі короткий час великі маси населення: різні за віком, соціальним 

положенням, політичними поглядами, стали злагодженим механізмом – цілю якого є 

людське життя. І внесок кожного із них неможливо оцінити, хоч це школяр, який 

передав свій малюнок і тим самим підняв дух наших військових, або бізнесмен, що 

купив і обладнав автомобіль для фронту. Кожен з них вніс свій внесок і цим 
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волонтерство є унікальним воно не спирається на матеріальні блага людини, а 

залежить від особистісної позиції по відношенню до своєї місії у суспільстві, що 

формується під впливом конкретних історичних умов, суспільних відносин і 

запитів, які визначають соціальну активність особистості та її спрямованість. З 

першої хвилини повномасштабного російського вторгнення українці гуртуються 

районами, селами, містами, щоб плести сітки, розшукувати дефіцитне обладнання та 

продукти й збирати мільйони на потреби військових за лічені дні.  

Підсумовуючи вищесказане бачимо, що волонтерська діяльність в Україні 

набула надважливого значення у цей важкий період, вона спрямована на зняття 

соціальної наруги шляхом підтримки найбільш потребуючих сфер і верств 

населення, у нашій ситуації – це підтримка наших військових. Та потрібно 

звернути увагу на те, щоб законодавча регламентація цього суспільно корисного 

явища була на відповідному рівні: а) максимально чітке визначення правого 

статусу волонтера; б) державна підтримка волонтерів та закріплення державних 

гарантій, які мотивуватимуть громадян до зайняття волонтерською діяльністю; в) 

належний соціальний захист волонтерів (зокрема, волонтерів, які отримали 

поранення під час надання волонтерської допомоги, так і членів їх сімей – у 

випадку загибелі останніх). 
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Законодавчо встановлено, що для надання професійної правничої допомоги в 

Україні діє адвокатура. Незалежність, самостійність та правовий "імунітет" інституту 

адвокатури гарантується державою. Законодавство України чітко визначає основні 

засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в 

Україні. Саме адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також здійснює її 

захист від кримінального обвинувачення.  

Адвокатура як особливий "інститут" захисту, є важливим інструментом для 

забезпечення здійснення правосуддя і захисту прав громадян, є невід’ємною складовою 

https://protocol.ua/ua/kriminalniykodeksukrainistattya_201_2/
https://t.me/SBUkr/4293
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правової держави, оскільки виконує функцію здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги на професійній основі, забезпечує доступ 

фізичних та юридичних осіб до правосуддя і виступає як правозахисний інститут 

громадянського суспільства [1, c.129]. Водночас, надання кваліфікованої юридичної 

допомоги неможливе без забезпечення та дотримання принципу конфіденційності. 

Пункт 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

одним із принципів професійної адвокатської діяльності в Україні декларує 

принцип конфіденційності [2]. Стаття 10 Правил адвокатської етики, затверджені 

Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 р., закріплює таке 

положення: «Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і 

щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без 

яких є неможливим належне надання правової допомоги, здійснення захисту та 

представництва [3]. Тому збереження конфіденційності  будь-якої інформації, яка 

визначена як предмет адвокатської таємниці Законом України “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність” або становить персональні дані про фізичну особу, які 

охороняються законодавством з питань захисту персональних даних, є правом  

адвоката у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати 

розголошення такої інформації, та обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця 

інформація стосується». Принцип конфіденційності є обов’язковим професійним 

принципом адвокатської діяльності в Україні та провідним у системі європейських 

адвокатур. Складовою принципу конфіденційності є дотримання адвокатської 

таємниці. 

Міжнародні документи, які стосуються адвокатури, визнають принцип 

конфіденційності одним з основоположних у межах професійних відносин, які 

виникають між юристами (адвокатами) та їх клієнтами. Пункт 22 Основних 

положень про роль адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню 

злочинам у серпні 1990 р., вказує на «обов’язок урядів визнавати і додержувати 

конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках 

відносин, пов’язаних з виконанням адвокатом своїх професійних обов’язків»  [4]. 

Хартія основоположних принципів діяльності європейських адвокатів визначає 

принцип дотримання конфіденційності як складову адвокатської таємниці, правом 

і обов’язком адвоката. Рекомендація № R (2000) 21 Комітету Міністрів Ради 

Європи від 25 жовтня 2000 р. «Про свободу здійснення професійних адвокатських 

обов’язків» наголошує на обов’язку урядів забезпечувати належний 

конфіденційний характер взаємин між адвокатом і його клієнтом, а обов’язком 

адвокатів визначає дотримання професійної таємниці відповідно до національного 

законодавства, внутрішніх нормативних актів та професійних стандартів, 

недотримання якого повинно бути належно покаране [5].  

Загальний кодекс правил поведінки для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства визнає конфіденційність як першорядне і фундаментальне право та 

обов’язок адвоката [6]. Суть даного принципу полягає у дотриманні адвокатом у 

таємниці усієї інформації, яку він одержав від клієнта під час виконання своїх 

професійних обов’язків. Такий обов’язок поширюється також на помічника 

адвоката та інших осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнту. Адвокату 

можна довіритися лише за умови обов’язкового дотримання ним зазначеного 

принципу.  

Стандарти незалежності юридичної професії Міжнародної Асоціації юристів 

у п. 13 вказують на необхідність забезпечення конфіденційності відносин між 

адвокатом і клієнтом, у тому числі захист звичайної та електронної системи всього 

адвокатського діловодства і документів адвоката від вилучення і перевірок, а 
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також забезпечення захисту від втручання в електронні засоби зв’язку та 

інформаційні системи, що є необхідною умовою для ефективного виконання 

адвокатами своїх професійних обов’язків [7].  

Загалом, саме в основі адвокатської таємниці лежить принцип 

конфіденційності, який відповідно до норм міжнародних документів, 

національного законодавства, внутрішніх нормативних актів та професійних 

стандартів є професійним правом та обов’язком адвокатів усієї міжнародної 

спільноти. Відносини, які виникають між адвокатом та клієнтом, повинні бути 

довірчими. Існування безсумнівної довіри до професійної діяльності адвоката, як 

квінтесенція здійснення адвокатської діяльності, можливе лише за умови 

неухильного дотримання принципу конфіденційності, що забезпечується в тому 

числі, й забороною втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом. Це 

зумовлено насамперед тим, що з одного боку, особисте спілкування адвоката із 

клієнтом є основою для визначення ним своєї правової позиції по справі (надає 

йому можливість належним чином зорієнтуватись у змісті всієї тієї інформації по 

справі, яка зазвичай має значний обсяг), а з іншого – забезпечення 

конфіденційності такого спілкування, а в подальшому й необхідність дотримання 

режиму адвокатської таємниці є фундаментом існування довірчих відносин між 

клієнтом та адвокатом. Українське законодавство приділяє значну увагу гарантії 

забезпечення конфіденційності спілкування адвоката зі своїм клієнтом, яке в 

цілому відповідає міжнародним засадам у цій сфері та спрямоване на створення 

належних умов забезпечення дотримання принципу конфіденційності та 

адвокатської таємниці як необхідних умов здійснення адвокатської діяльності  

[8, c.248]. 
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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Організація діяльності неприбуткових організацій в Україні регулюється двома 

важливими нормативно-правовими актами: Законом України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" 

від 15 травня 2003 року № 755-IV (далі Закон) та  Порядком ведення Реєстру 

неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ 

та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440  (далі – Порядок). 

Неприбуткові організації в Україні можуть бути утворені як у формі юридичної 

особи так і у вигляді громадського формування чи громадського об’єднання, що не має 

статусу юридичної особи.  

Згідно із ст. 1 Закону,  громадські формування - політичні партії, структурні 

утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського 

об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об’єднання, організації 

профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві 

осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх 

об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, 

представництва, філії іноземних благодійних організацій.[2] 

Статус неприбутковості організація набуває з моменту включення її до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. Це здійснюється контролюючим органом з 

присвоєнням їй ознаки неприбутковості. [1, п. 4] 

Пунктом 6 Порядку визначено, що для включення до Реєстру неприбуткова 

організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою  

1-РН згідно з додатком 1 до Порядку і засвідчені підписом керівника або представника 

такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів 

неприбуткової організації, а житлово-будівельні кооперативи також засвідчені 

підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за 

наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію 

закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання 

такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.  

 Неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів 

організації вищого рівня, відповідно до закону подають разом із реєстраційною заявою 

за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Порядку засвідчену підписом керівника або 

представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, 

який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на 

підставі установчих документів такої організації вищого рівня. [1]   

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані 

(надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів: 
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- особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох 

випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або 

уповноваженою на це особою; 

- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення; 

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо 

реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному 

законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних 

сервісів відповідно до Закону; 

- державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу в разі внесення до установчих документів змін, які 

впливають на систему оподаткування неприбуткової організації. Така заява передається 

в електронній формі в установленому порядку технічним адміністратором Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію 

змін до відомостей про юридичну особу згідно із Законом. 

Під час державної реєстрації створення юридичної особи у заяві про державну 

реєстрацію створення юридичної особи заявник може зазначати прохання про 

включення до Реєстру без подання окремої заяви. Згідно із Законом разом з 

відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи технічний 

адміністратор Єдиного державного реєстру в електронній формі в установленому 

порядку забезпечує передачу до контролюючого органу відомостей із заяви про 

державну реєстрацію створення юридичної особи про включення підприємства, 

установи, організації до згаданого Реєстру. 

 На підставі отриманих в електронній формі з Єдиного державного реєстру 

відомостей із заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи про 

включення підприємства, установи, організації до Реєстру в автоматичному режимі 

створюється електронна реєстраційна заява за формою 1-РН згідно з додатком 1 до 

Порядку. 

 Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в 

поданих документах, щодо відповідності вимогам, встановленим ПКУ та 

законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. 

Контролюючий орган отримує доступ до установчих документів, що оприлюднені на 

порталі електронних сервісів, відповідно до порядку надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру, затвердженого Мін’юстом. 

Згідно з п. 8 Порядку за результатами розгляду реєстраційної заяви та 

документів, що додаються до неї, або на підставі відомостей, отриманих з  Єдиного 

державного реєстру, протягом трьох робочих днів з дня їх отримання контролюючим 

органом приймається рішення про: 

- включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) 

неприбуткової організації до Реєстру; 

- виключення неприбуткової організації з Реєстру; 

- зміну ознаки неприбутковості. [1] 

Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до 

Реєстру в разі: 

- подання неприбутковою організацією неповного пакета документів, 

визначених п. 6 Порядку; 

- невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 

133 ПК. 
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 У разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до 

Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний 

протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної 

заяви та документів, що додаються до неї, або з дня отримання відомостей з Єдиного 

державного реєстру, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне 

включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки 

неприбутковості. 

У разі наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до 

Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової 

організації з Реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою 

згідно з додатком 2 до Порядку у двох примірниках, один з яких вручається такій 

організації у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, а другий залишається в 

контролюючому органі. 

Після отримання рішення про відмову у включенні (повторному включенні) до 

Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати 

документи до контролюючого органу відповідно до п. 6 Порядку, не змінюючи при 

цьому положення установчих документів, до яких контролюючим органом не 

висловлено зауважень. Повторно надіслана реєстраційна заява розглядається в строки, 

зазначені в абзаці першому п. 8 Порядку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПРОПАГАНДУ 

КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ 

 

Санкція статті Особливої частини КК України не може повною мірою виразити 

суспільну небезпечність кримінального правопорушення, незважаючи на те, що вона 

найбільш повно надає оцінку законодавцем його тяжкості, оскільки ступінь суспільної 

небезпечності кримінального правопорушення полягає у сукупності об’єктивних та 

суб’єктивних ознак, встановлення яких можливе лише призначеним за обвинувальним 

вироком покаранням [1, с. 25]. А тому покарання є основною формою реалізації 

кримінальної відповідальності. Воно нерозривно пов’язане із санкцією кримінально-

правової норми та виступає реальним заходом впливу щодо особи, яка вчинила 

суспільно небезпечне діяння.  

Для того, щоб зрозуміти наскільки ефективною є кримінально-правова санкція 

та відповідає характеру і ступеню суспільної небезпеки вчиненого діяння, необхідно 

здійснити аналіз практики призначення покарання за пропаганду комуністичного та 

нацистського тоталітарних режимів. Передусім, варто вказати, що аналіз звітності 
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основних показників роботи органів досудового розслідування, підготовленого 

Генеральною прокуратурою України за період 2017-2020 р.р. засвідчує тенденцію до 

збільшення випадків притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення 

розглядуваного злочину. Так, у 2017 р. було направлено до суду з обвинувальним актом 

3 кримінальних провадження; у 2018 цей показник не змінився (3); у 2019 – 5; втім, у 

2020 їх число у порівнянні з попередніми роками зросло (18 кримінальних проваджень) 

[2]. Також було вивчено матеріали судової практики, які розміщені у Єдиному 

державному реєстрів судових рішень України (23 вироки у справах про злочини, 

передбачені ст.436-1 КК України).  

Однією із засад призначення покарання є те, що воно повинно бути у межах, 

установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України 

(п.1 ч.1 ст.65 КК України). Ця вимога дотримана у 87% випадках (19 вироках). І лише у 

трьох вироках (13 %) судом призначено покарання, яке не передбачене у санкції ст.436-

1 КК України (штраф - сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 

1700 грн., двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить  

3400 грн. Така позиція суду відповідає положенням чинного законодавства, яке 

регламентує випадки призначення більш м’якого покарання, яке не зазначене у санкції 

статті (ст.69 КК України). Як приклад, слід навести вирок Путивльського районного 

суду Сумської області від 25 червня 2020  р. Згідно з обвинувальним актом, Ю. придбав 

будинок, в процесі огляду якого знайшов копію прапора перемоги 1945 року із 

зображенням п`ятикутної білої зірки, серпа і молота та з написом «150 стр. ордена 

Кутузова ІІ ст.», який став зберігати за місцем свого мешкання. 9 травня 2020 року 

близько 10 год. 00 хв. Ю. проходив повз Путивльський краєзнавчий музей, де помітив 

колону автомобілів та свого знайомого К., який був на автомобілі. При спілкуванні з 

ним дізнався, що останній має на меті поїхати до площі Перемоги у м. Путивль 

Сумської області з метою покладення квітів до пам`ятнику, присвяченого увічненню 

перемоги над нацизмом та вшануванню пам`яті жертв Другої світової війни. 

В подальшому, в цей же день через декілька хвилин Ю. забрав за місцем свого 

проживання вказаний прапор та заздалегідь не обумовлюючи свої дії з К., сів на 

переднє пасажирське сидіння автомобіля останнього, тримаючи прапор, з зовнішнього 

боку автомобіля через відчинене вікно дверей. При керуванні автомобілем  К. не 

спостерігав за прапором та не був обізнаний про злочинні дії Ю. У свою чергу Ю., 

реалізуючи злочинний намір, спрямований на публічне використання символіки 

комуністичного тоталітарного режиму, умисно публічно демонстрував прапор 

червоного кольору, закріплений на дерев`яній палиці, із зображенням п`ятикутної білої 

зірки, серпа і молота та з написом «150 стр.ордена Кутузова ІІ ст.», який є символікою 

комуністичного режиму тоталітарного режиму. Дії Ю. кваліфіковано за ч.1 ст.436-1 КК 

України як публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму за 

що йому призначено покарання у виді штрафу (сто неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, що становить 1700 грн.)[3]. 

Ще однією із засад призначення покарання є врахування обставин, які його 

пом’якшують чи обтяжують. Л.Л. Кругліков звертає увагу на те, що наявність у справі 

тільки обставин, які пом’якшують покарання чи їх перевага над обставинами, які 

обтяжують покарання наближають покарання до нижчої межі міри покарання, 

натомість, підвищена небезпека кримінальних правопорушень та особа винного, 

наявність у справі тільки обставин, які обтяжують  покарання чи їх перевага над 

обставинами, які пом’якшують покарання – до верхньої межі санкції відповідної статті 

КК України [4, с.74]. Так, серед обставин, які пом’якшують покарання суд виокремлює 

наступні: щире каяття, визнання своєї вини та активне сприяння розкриттю злочину, 

наявність на утриманні неповнолітньої дитини, наявність офіційного місця роботи, 
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позитивна характеристика з місця проживання, відсутність судимостей, вчинення 

правопорушення вперше, статус ветерана війни - учасника бойових дій. Виходячи з 

положень ч.2 ст.66 КК України, законодавчий перелік обставин, які пом’якшують 

покарання не є вичерпний. А тому суд на власний розсуд визначає, які обставини 

можуть визнаватися такими. Очевидно, що щире каяття, визнання своєї вини та активне 

сприяння розкриттю кримінального правопорушення є чи не найбільш поширеними 

обставинами, які пом’якшують покарання. Втім видається невиправданим віднесення 

до цього переліку таких обставин як відсутність судимостей чи позитивна 

характеристика з місця проживання, оскільки за таких умов «штучно» знижується 

ступінь тяжкості вчиненого діяння. З огляду на те суди повинні більш виважено 

підходити до питання щодо врахування обставин, які пом’якшують покарання. Не 

випадково у ч.1 п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 10 жовтня 2003 

р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» вказується, що судам 

треба мати на увазі, що наведений у ч. 1 ст. 66 КК перелік обставин, які пом'якшують 

покарання, не є вичерпним. При призначенні покарання суд може визнати 

пом'якшуючими й інші обставини, не зазначені в кримінальному законі. А тому 

визнання обставини такою, що пом'якшує покарання, має бути вмотивоване у вироку. 

У переважній більшості випадків суди не встановлюють обставин, які 

обтяжують покарання за пропаганду комуністичного чи нацистського тоталітарних 

режимів. Лише в одному вироку до них відносять рецидив злочину та його вчинення 

особою, що перебуває у стані алкогольному сп`яніння. Однак виходячи з особливостей 

ст.436-1 КК України, можуть існувати наступні обставини: вчинення злочину групою 

осіб за попередньою змовою, на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи 

розбрату, з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним 

захворюванням чи недоумством, вчинення злочину з використанням умов воєнного або 

надзвичайного стану, інших надзвичайних подій. 

Окремо слід зупинитись за розгляді питання чи можливе застосування щодо 

осіб, які здійснювали пропаганду комуністичного чи нацистського тоталітарних 

режимів інститутів звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання. З 

аналізу ст.ст.45,46 КК України випливає, що особа, яка вчинила аналізоване посягання, 

не може бути звільнена від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 

чи примиренням винного з потерпілим, оскільки це має місце лише щодо осіб, які 

вперше вчинили кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин. 

Щоправда, така можливість передбачена щодо особи, яка вчинила злочин, 

передбачений ч.1 ст.436 КК України, оскільки звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки (ст.47 КК України) чи зі 

зміною обстановки (ст.48 КК України) здійснюється, якщо вона вчинила нетяжкий 

злочин.  До того ж винна особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності 

на підставі ст.49 КК України, якщо закінчилися строки давності притягнення до 

кримінальної відповідальності (ч.1 ст.436-1 – п’ять років; ч.2 ст.436-1 – десять років). 

Втім аналіз звітності основних показників роботи органів досудового розслідування, 

підготовленого Генеральною прокуратурою України за період 2017-2020 р.р. демонструє 

відсутність випадків звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, 

передбаченого ст.436-1 КК України. 

До осіб, які вчинили пропаганду комуністичного чи нацистського тоталітарних 

режимів може також застосовуватись інститут звільнення від покарання з випробуванням. 

Такий висновок випливає зі змісту ч.1 ст.75 КК України, де вказується, що суд, при 

призначенні покарання у виді обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше 

п'яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші 

обставини справи, може прийняти таке рішення, якщо дійде висновку про можливість 
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виправлення засудженого без відбування покарання. Варто відзначити, що у 78 % (18 

вироків) випадках суди за вчинення аналізованого посягання призначають покарання у виді 

обмеження (3 вироки) чи позбавлення волі (15 вироків) та в подальшому на підставі ст.75 КК 

України звільняють винного з випробуванням. З усіх 23 вироків лише в одному випадку 

щодо особи, якій було призначено покарання у виді обмеження волі строком на один рік, не 

застосовувалось звільнення від покарання з випробуванням. Очевидно це можна пояснити 

наявністю у справі таких обтяжуючих обставин як рецидив злочинів та вчинення його 

особою, що перебуває у стані алкогольного сп`яніння.  

Разом із тим, аналіз судової практики України засвідчує, що покарання за 

пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних режимів не перебуває у 

справедливому співвідношенні із тяжкістю цього злочину. Такі висновки випливають з 

того, що жодна особа за вироком суду не була піддана покаранню у виді обмеження (за 

винятком однієї справи) чи позбавлення волі без її звільнення з випробуванням. Окрім 

того, санкції аналізованої норми не узгоджені з санкціями тих норм, які передбачають 

однорідні за характером і ступенем суспільної небезпеки діяння. А точніше, санкція 

ст.436-1 КК України є більш суворою, що є алогічним. Такий підхід законодавця 

видається не зовсім виваженим та суперечить принципу співрозмірності покарання 

вчиненому злочину. Очевидним є факт, що призначення справедливої міри покарання, 

передусім, залежить від ефективної регламентації санкції відповідної норми. З огляду 

на зазначене існує необхідність скорегувати її у бік пом’якшення.  
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ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ У ПРАКТИЦІ 

ЄСПЛ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

 

Право на свободу та особисту недоторканність є одним із визначальних та 

фундаментальних конституційних прав людини. Дане право не є абсолютним і може 

бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі [3]. 

Так, у п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 

Конвенція) закріплено, що нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і 

відповідно до процедури, встановленої законом, а саме коли йдеться про законне ув'язнення 

особи після засудження її компетентним судом чи законний арешт або затримання особи за 

невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, 

встановленого законом, законний арешт або затримання особи, здійснене з метою 

http://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html
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допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у 

вчиненні нею правопорушення, або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти 

вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення. Особливої уваги заслуговує 

питання затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування 

наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою 

допровадження його до компетентного органу чи законне затримання осіб для запобігання 

поширенню інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або 

наркоманів чи бродяг, законний арешт або затримання особи з метою запобігання її 

недозволеному в'їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або 

екстрадиції. 

Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього 

мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього. 

Кожного заарештованого чи затриманого слід негайно доправити до суду і йому має бути 

забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час 

провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з'явитися на судове 

засідання. Особи, яких позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, 

мають право ініціювати провадження, в ході якого суд зобов'язаний без зволікання 

встановити законність затримання і прийняти рішення про звільнення, якщо таке затримання 

є незаконним. Потерпілі від арешту або затримання мають забезпечене правовою санкцією 

право на відшкодування [2]. 

Європейський суд з прав людини під правом на свободу в контексті ст. 5 Конвенції 

розуміє саме фізичну свободу особи, при цьому право на свободу і особисту недоторканність 

розглядається як єдине сполучення слів і має на увазі захист «від будь-якого свавільного 

процесуального чи матеріального зазіхання на особисту свободу» з боку державних органів. 

Таким чином, особиста недоторканість є певною «гарантією від арешту і попереднього 

ув’язнення» [6]. 

Для дотримання передбаченої п. 1 ст. 5 Конвенції гарантії законності обмеження 

свободи насамперед важливо, щоб таке обмеження було здійснене на підставі національного 

закону. Обов’язок його тлумачити та застосовувати входить у компетенцію національних 

органів влади, зокрема судів, а Суд може розглянути питання про те, чи було дотримане 

національне законодавство для цілей ст. 5 Конвенції. 

Формальна законність обмеження свободи, тобто повна відповідність такого 

обмеження національному законодавству, є основним, але не завжди вирішальним критерієм 

оцінки дотримання п. 1 ст. 5 Конвенції. Тому ЄСПЛ має встановити, що обмеження свободи 

було сумісним з метою цього пункту, а саме із «запобіганням свавільному чи 

необґрунтованому позбавленню свободи». 

Правомірність (законність) обмеження свободи означає відсутність сваволі у діях 

агентів держави, які здійснюють таке обмеження, і його відповідність цілям, передбаченим у 

п. 1 ст. 5 Конвенції. У випадку, якщо національне законодавство щодо обмеження свободи 

не відповідає Конвенції, засноване на ньому позбавлення свободи буде формально 

законним, але неправомірним, тобто свавільним, несумісним із вимогами Конвенції [1, c. 57]. 

Аналізуючи судову практику вбачається, що право на свободу та особисту 

недоторканність може бути обмежене, однак таке обмеження має здійснюватися з 

дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина, 

принципів справедливості, рівності та домірності (пропорційності), із забезпеченням 

справедливого балансу інтересів особи та суспільства, на підставі та в порядку, 

визначених законами України, з урахуванням актів міжнародного права, позицій 

Європейського суду з прав людини, за вмотивованим рішенням суду, прийнятим в 

порядку справедливої судової процедури [4]. 
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Право на свободу та особисту недоторканність, як і будь-яке інше право, 

потребує захисту від свавільного обмеження, для чого вимагається періодичний 

судовий контроль за обмеженням чи позбавленням свободи та особистої 

недоторканності, що має здійснюватися у визначені законом часові інтервали. 

Отже, обґрунтованість застосування запобіжних заходів, пов’язаних з обмеженням 

права особи на свободу та особисту недоторканність, зокрема домашнього арешту та 

тримання під вартою, має піддаватися судовому контролю через певні проміжки часу, 

періодично об’єктивним та неупередженим судом на предмет перевірки наявності чи 

відсутності ризиків, за яких вказані запобіжні заходи застосовуються, у тому числі при 

закінченні досудового розслідування, коли деякі ризики вже можуть зникнути. 

Конституційний Суд України виходячи з положень частин першої, другої  

статті 29 Основного Закону України та сформульованих ним юридичних позицій, а 

також беручи до уваги наведені положення міжнародних правових актів щодо захисту 

права людини на свободу та особисту недоторканність, вважає, що право на свободу та 

особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на 

підставах та в порядку, визначених законами України. Обмеження конституційного 

права на свободу та особисту недоторканність має здійснюватися з дотриманням 

конституційних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина та виключно на 

підставі вмотивованого рішення суду [5]. 

Ефективність і своєчасність захисту суб’єктивних прав залежить від того, чи має 

особа як носій відповідного суб’єктивного права можливість реалізувати своє повноваження 

щодо його захисту з моменту порушення, невизнання або оспорювання цього права. 

Фундаментальні засади захисту суб’єктивних прав містяться у Конституції України, 

відповідно до ч. 3 ст. 8 якої звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод 

людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується. 

Крім цього, гарантується право на судовий захист, що передбачено ст. 55 Конституції 

України, згідно з якою права і свободи людини і громадянина захищаються судом, зокрема 

кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у 

правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їхні 

права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх 

реалізації або мають місце інші утиски прав і свобод. Також, зазначеною статтею кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

Європейський суд з прав людини виробляє стандарти захисту, що впливають на 

правові системи практично всіх держав Європи і, зокрема, на національне 

законодавство України і процесуальну практику в кримінальному, цивільному, 

адміністративному судочинстві, стан іноземних громадян, права преси і свободу слова 

тощо. Робота ЄСПЛ побудована на принципі субсидіарності, згідно з яким головна 

роль захисту прав людини, що закріплені в Конвенції, належить національним 

системам держав-учасниць і, перш за все, їх судовим органам, при цьому національні 

суди повинні застосовувати положення Конвенції у своїй практиці. 

Отже, як Європейський суд з прав людини, так і Конституційний суд України 

підкреслюють важливість права на свободу та особисту недоторканність у контексті 

дотримання гарантії законності обмеження свободи за положеннями Конвенції залежно від 

того, чи було таке обмеження здійснено на підставі національного законодавства України. 
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ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ РАБСТВА ТА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ 

 

Сучасна міжнародна практика побудови демократичної прaвової держави та 

потребa формування громадянського суспільства із врaхуванням викликів воєнного 

стану вказують на  необхідність контролю за дотриманням низки фундаментaльних 

прав і свобод людини, серед яких попередження рабства та примусової праці набуває 

особливого значення, адже відноситься до  соціально «чутливих» проблем.  

Згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) 

на міжнародному рівні визнається право фізичної особи після використання національного 

правового захисту звернутися до Європейського суду з прав людини (далі – Суд) зі скаргою 

на державу, яка порушила її конвенційні права. За своєю правовою природою Конвенція є 

міжнародним договором і джерелом права, яка посідає особливе місце в правових системах 

держав – членів Ради Європи в порівнянні з традиційними нормами міжнародного права та 

міжнародними договорами. Право, встановлене Конвенцією, має верховенство стосовно 

внутрішнього права його членів, що дає підстави говорити про конституційну природу норм 

Конвенції у сфері прав людини. Конвенція відіграє важливу роль у попередженні рабства та 

примусової праці [2, c. 32]. 

Згідно з п. 1 ст. 4 Конвенції категорично забороняється утримання будь-кого в 

рабстві або підневільному стані. Така ж заборона діє щодо примусової чи обов’язкової 

праці (п. 2 і п. 3 ст. 4), водночас термін «примусова чи обов’язкова праця» не має на 

увазі: будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час призначеного 

згідно з положеннями статті 5 цієї Конвенції тримання в умовах позбавлення свободи 

або під час умовного звільнення; будь-яку службу військового характеру або  

(у випадку, коли особа відмовляється від неї з мотивів особистих переконань у країнах, 

де така відмова визнається) службу, яка вимагається замість обов’язкової військової 

служби; будь-яку службу, що вимагається в разі надзвичайної ситуації або стихійного 

лиха, яке загрожує життю чи добробуту суспільства чи будь-яку роботу чи службу, яка 

є частиною звичайних громадянських обов’язків [3]. 
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Для тлумачення понять, які містить стаття 4 Конвенції, Суд спирається на такі 

міжнародні договори, як Конвенція про рабство 1926 року, Додаткова конвенція про 

скасування рабства, работоргівлі і інститутів і звичаїв, подібних до рабства, Конвенція 

№ 29 МОП про примусову чи обов’язкову працю, Конвенція Ради Європи про заходи 

щодо протидії торгівлі людьми, а також Додатковий протокол до Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності, спрямований на запобігання, припинення 

і покарання торгівлі людьми, зокрема жінками і дітьми [2]. 

Саме пункт 1 коментованої статті Конвенції не розкриває зміст поняття «бути в 

рабстві або підневільному стані». Визначення рабства зокрема дається в Конвенції про 

рабство, ухваленій Лігою Націй в 1926 р., а також в Додатковій конвенції про 

скасування рабства, работоргівлі, інститутів і звичаїв, подібних до рабства, ухваленій 

ООН в 1956 р. У цих актах під рабством розуміється положення або стан особи, щодо 

якої здійснюються деякі або всі повноваження, притаманні праву власності (п. 1 ст. 1 

Конвенції 1926 р., п. «а» ст. 7 Додаткової конвенції 1956 р.).  

Що ж стосується підневільного стану, то Додаткова конвенція 1956 р. визначає 

його як стан або становище особи, що створилося в результаті таких інститутів, як 

боргова кабала, кріпацтво, і звичаїв, які ст. 1 цієї Конвенції відносить до інших статей, 

зокрема п. «б» ст. 7. Слід зауважити, що Конвенція не містить і визначення примусової 

чи обов’язкової праці, заборона якої проголошена в п. 2 ст. 4. У ній лише вказується, 

виконання якої роботи або служби не підпадає під дію загальної заборони примусової 

чи обов’язкової праці (п. 3 ст. 4).  

Підневільний стан особи пов’язується з низкою ознак, включаючи обов’язок 

працювати та (або) надавати певні послуги, виконання яких забезпечується в 

примусовому порядку; проживання в умовах, запропонованих іншою особою або 

особами; неможливість змінити своє становище.  

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод накладає на держави – 

учасниці Конвенції позитивні зобов’язання, які полягають в тому, що держави повинні 

прийняти й ефективно застосовувати на практиці положення національного законодавства 

щодо кримінальної відповідальності за діяння, заборонені п. п. 1 і 2 ст. 4. Відповідно до 

сучасних стандартів і тенденцій, що стосуються захисту людей від рабства, підневільного 

стану та примусової чи обов’язкової праці, на державах лежить обов’язок повідомляти про 

кримінальний злочин і карати будь-який акт, спрямований на утримання будь-якої особи в 

положенні, що суперечить ст. 4 Конвенції. Таким чином, за своєю правовою природою 

Конвенція є міжнародним договором і джерелом права, яка посідає особливе місце в 

правових системах держав – членів Ради Європи в порівнянні з традиційними нормами 

міжнародного права та міжнародними договорами [5].  

Норми Конвенції є обов’язковими для державних органів країн, які ратифікували 

цей міжнародний правовий акт.  

З урахуванням цього можна зробити висновок, що кожен державний орган 

зобов’язаний узгоджувати свої дії з правами людини; жодна посадова особа, жоден 

закон не повинні суперечити нормам Конвенції або будь-яким чином применшувати 

встановлені нею права та свободи.  

Національні суди теж зобов’язані застосовувати Конвенцію про захист прав 

людини і основоположних свобод. Проводячи паралель між Конвенцією та основним 

законом держави, між Європейським судом з прав людини та Конституційним судом, 

можна стверджувати, що Конвенція не змогла б зберегтися, якби вона постійно не 

знаходила свій розвиток в прецедентному праві, який створюється практикою 

Європейського суду, тож судові прецеденти в тих чи інших конкретних питаннях 

можна розуміти як конкретизацію загальних цінностей, що вибудовується в логічну та 

послідовну систему  [1, с. 112]. 
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Сукупність гарантій, передбачених національним законодавством, має бути 

достатньою, аби гарантувати конкретний і ефективний захист прав як наявних, так і 

потенційних потерпілих від торгівлі людьми. Суд також вказує, що окрім кримінально-

правових заходів, спрямованих на покарання торгівців, стаття 4 вимагає від держав-

учасниць вжиття належних заходів із регламентування діяльності, котра часто 

використовується як прикриття торгівлі людьми. Окрім того, імміграційне 

законодавство має відповідати потребам запобігати підбурюванню або сприянню 

торгівлі людьми або ж її толеруванню. Держави мають також забезпечити належну 

підготовку працівників державних правоохоронних і імміграційних служб.  

Стаття 4 Конвенції передбачає процесуальне зобов’язання провести 

розслідування у випадку існування вірогідних підстав для підозр, що гарантовані цим 

положенням права особи були порушені. 

Суд підкреслює, що зобов’язання провести розслідування не залежить від скарги 

потерпілого або близької йому людини: державні органи повинні діяти одразу, як тільки їм 

буде повідомлено про проблему. Для того, аби бути ефективним, розслідування має бути 

незалежним від осіб, які є учасниками подій. Воно має також дозволити встановити і 

покарати винних осіб. Йдеться про обов’язок не результату, а засобів. Розумна вимога 

невідкладності і сумлінності передбачається у кожному випадку, проте, якщо є можливість 

врятувати відповідну особу від згубного становища, тоді розслідування має бути проведене 

невідкладно. Потерпілий або близька йому людина повинні залучатись до провадження у 

кожній слідчій дії, необхідній для захисту їхніх законних інтересів. 

Наприклад у справі Chitos v. Greece 2015 р. Суд знайшов порушення пункту 2 

статті 4 Конвенції, оскільки покладений на заявника законодавством Греції обов’язок 

або відслужити ще понад 9 років, або відкупити цей строк за значну грошову суму  

(109 527 EUR), визначену податковим органом попри триваючий судовий спір і 

призупинення судом рішення щодо суми відкупу та нарахування штрафних санкцій і 

пені за прострочення сплати становив непропорційний тягар і був визнаний судом 

порушенням пункту 2 статті 4 Конвенції. .  

Водночас не будь-яка «праця», виконання якої вимагають від особи під загрозою 

певного «покарання», є «примусовою чи обов’язковою працею» у сенсі пункту 2 статті 

4 Конвенції. Для того щоб визначити, чи підпадає певна робота під сферу дії пункту 2 

статті 4 Конвенції, слід оцінювати, зокрема, характер і обсяг цієї діяльності. Зазначені 

критерії дозволяють від- різнити «примусову працю» від праці, яку можна 

обґрунтовано вимагати на основі сімейної допомоги або співжиття.  

Вжите у статті 4 Конвенції поняття «покарання» слід розуміти в широкому сенсі, 

що підтверджується використанням терміну «будь-яке покарання». Покарання може 

доходити до фізичного насильства чи примусу, але може набувати й витонченіших 

форм психологічного характеру, як-то погрози видати жертву поліції чи міграційним 

органам, якщо її трудовий статус є незаконним [4]. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ 

 

Запровадження системи альтернативного вирішення спорів (АВС), зокрема 

медіації, є одним із пріоритетів Стратегії розвитку системи правосуддя та 

конституційного судочинства в Україні на 2021–2023 роки, затвердженої Указом 

Президента України від 11 червня 2021 р. № 231/2021, Національної стратегії у сфері 

прав людини, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 р. 

№ 119/2021, та Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 

2021–2023 роки, затвердженого від 23 червня 2021 р. № 756-р тощо, а також низки 

міжнародних нормативних актів та директив ЄС. Україна, як держава, яка відстоює 

принципи верховенства права, 7 серпня 2020 р. підписала Конвенцію ООН про 

міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації [1].  

Медіація являє собою спосіб вирішення спорів за сприяння медіатора, який 

виникає на основі добровільної угоди сторін і має на меті досягнути 

взаємоприйнятного рішення.  

Багато дослідників сходяться на думці, що специфіка застосування медіаційних 

технологій, а водночас їхні основні переваги полягають у такому: свобода у виборі 

посередника, обстановки та регламенту процесу; орієнтація на конструктивний та 

альтернативний пошук рішень сторонами самостійно; взаємна згода сторін з ухваленим 

рішенням; можливість виходу з процесу на будь-якій стадії; мінімальні (коли порівняти 

зі судовим розглядом) тимчасові та грошові витрати; конфіденційність процедури [2]. 

Процедуру медіації застосовують майже у всіх галузях, зокрема це актуально для 

економічних, цивільних, господарських правовідносин, трудових (усі, крім колективних 

трудових спорів, регульованих окремим законодавством); сімейних правовідносин (усі, за 

винятком тих, що регулюються окремим законодавством, зокрема які пов’язані із захистом 

прав дитини). Утім, на думку деяких авторів, альтернативні способи вирішення спорів, серед 

них і медіація, не входять до системи захисту прав і свобод людини та громадянина і є 

процедурами, які не пов’язані із здійсненням правосуддя [3]. Також існує думка, що 

альтернативні способи вирішення спорів не можуть у повному обсязі захистити порушені 

права і свободи або оспорювані інтереси [4].  

Дійсно, відсутність централізованої системи медіації є найбільшою перешкодою в її 

прогресивному розвитку і територіальному поширенні. На наш погляд, основною 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-5098655-6283740&filename=003-5098655-6283740
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-5098655-6283740&filename=003-5098655-6283740
http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=416
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передумовою розвитку медіації в Україні має стати перенесення позитивного зарубіжного 

досвіду на модель і концепцію вітчизняної медіації з урахуванням економічних, соціальних, 

політичних, історичних та інших критеріїв. Також потрібно з’ясувати причини 

неефективності медіації в Україні, визначити можливі шляхи їх усунення. 

Визначення медіації наведено в Директиві Європейського парламенту та Ради 

«Про деякі аспекти медіації в цивільних та господарських правовідносинах» від 

21 травня 2008 р. № 2008/52/ЄС, де медіація визначається як структурований процес, 

незалежно від його назви чи посилання на нього, за допомогою якого дві або більше 

сторін спору намагаються самостійно, на добровільній основі досягти згоди для 

вирішення спору за підтримки медіатора [5] 

На жаль, зараз інститут медіації не працює (за різними даними, від 2 до 3 % загальної 

кількості). Зараз цю процедуру в Україні застосовують вкрай рідко. І тому є низка причин, 

серед яких труднощі в застосуванні її на практиці, які викликані недостатньою конкретністю 

положень Закону про медіацію, що встановлюють більше запитань, ніж відповідей. Також 

видається, що причинами цього є недосконалість вимог до кваліфікації медіаторів, 

відсутність інформації у громадян про переваги процедури медіації, низька юридична сила 

медіаційної угоди. Вважаємо, що вирішення цих питань уможливить впровадження в життя 

процедури медіації та наблизитись її до загальносвітових показників. 
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Слово «діджиталізація» (від англ. didgitalization (digital – цифра, суфікс  

-ization вказує на процес)) можна перекласти як «оцифровування», тобто переведення 
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різних видів інформації, переклад тексту, звуків, відео та інших даних у цифровий 

вигляд [1]. Однак це визначення є вузьким і дослівним, явище діджиталізації стосується 

передусім людей, залучених до взаємодії з цифровими технологіями, і ця взаємодія дає 

змогу впливати одне на одного й реформувати всіх учасників цього процесу. 

Діджиталізація суспільства має соціокультурну основу. Поява Інтернету і 

мобільних пристроїв, можливість постійної комунікації членів суспільства один з 

одним визначають розвиток діджиталізації суспільства загалом [2]. Діджиталізація 

також виступає складовою частиною сучасного антропологічного простору.  

Так, французький філософ, культуролог, дослідник сучасності і впливу 

цифрових технологій П’єр Леві (Pierre Levy), виділяє чотири антропологічні простори в 

історії розвитку людства: планетарний простір; територіальний простір; простір 

товарів; простір знань [3]. Антропологічним простором Леві називає якусь силу 

соціального тяжіння суспільства, що охоплює фізичний і соціальний простір, які 

входять у це суспільство людей. Ця сполучна сила проявляється в мові, культурних 

аспектах і технологіях на певному відрізку часу, характерному для конкретного етапу 

розвитку суспільства. 

Перший планетарний простір, за Леві, сформувався під дією трьох 

характеристик людини, які відрізняють її від інших жителів планети: мова; технології, 

основані на людській праці; створення соціальних організацій різних форм.  

Другим антропологічним простором є територіальний простір, виникнення 

якого пов’язане передусім із розвитком землеробства, появою міст та інституту 

держави. На цьому етапі особливого значення набувають економічні чинники 

добробуту, поширюється писемність, завдяки якій з’являється можливість 

накопичувати й передавати інформацію, систематизувати знання [3]. 

Описуючи третій антропологічний простір, простір товарів, П’єр Леві зазначає, що 

він зародився в період появи інституту світового ринку і ґрунтується на русі ресурсів, 

товарів, капіталу, праці та інформації. Зростання економічного розвитку відбувається під 

впливом індустрій, що включають ресурси та інформацію. Стійко розвивається науковий 

метод пізнання, оснований на класичних методах теорії і практики, однак з’являються 

електронно-обчислювальні машини та цифрові пристрої, які на перший план висувають такі 

методи пізнання як цифрове моделювання та різні методи симуляції. 

Прихід четвертого антропологічного простору, простору знань і колективного 

інтелекту, П’єр Леві визначає сьогоднішнім днем. Цей сучасний антропологічний 

простір чітко визначається такими характеристиками: прискорення темпів еволюції 

знань і техніки, широке поширення і доступність знання, поява інституційного та 

концептуального інструментарію для орієнтування в інформаційних даних [3]. 

Сучасний антропологічний простір розвивається в умовах високих темпів зростання 

рівня знань, швидкого поширення й відображення потоків інформації із залученням дедалі 

більшої кількості людей до цього руху та виникненням різних технологічних новинок. 

Особливого попиту інтернет-технології набули для сучасних студентів. Щобільше, розвиток 

сучасного суспільства за відсутності умовних географічних бар’єрів для поширення 

цифрових технологій і знань, загальна доступність інформації та необмеженість її обсягу 

показують, що діджиталізація є невід’ємною частиною всіх сфер життя суспільства, зокрема 

і сфери освіти, як однієї з найбільш важливої і визначальної у формуванні суспільства 

загалом. Особливого значення набуває аналіз особливостей розвитку діджиталізації у вищих 

навчальних закладах. 
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МАЛІСЕВИЧ Марія Василівна  
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Львівського торговельно-економічного університету 

 

ДО ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ  

ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ВІД ПЛАГІАТУ 

 

З розвитком суспільства і технологій зростає і проблема копіювання «чужих» 

думок, адже ми маємо інформацію, яка знаходиться в загальному доступі. Тому тема 

плагіату потребує детального дослідження.  

Плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору 

під іменем особи, яка не є автором цього твору [1]. 

Варто зазначити також, що не є плагіатом опублікування анонімного твору під 

власним іменем, оскільки в цьому випадку на анонімний твір авторське право не 

поширюється [2]. Тому важливим моментом є знання законодавства, щоб не 

порушувати норм. А у випадку запозичень авторів, дотримуватись належної форми 

оформлення. 

Щодо цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату, 

то він полягає у застосуванні передбачених чинним законодавством способів 

припинення порушення, відновлення порушених прав правоволодільців, притягнення 

порушників до відповідальності за привласнення авторства [3,c30].  

Залежно від суб’єкта, який вживає заходів з виявлення та припинення плагіату, 

цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату може бути 

поділено на : безпосередній і опосередкований. Безпосередній захист здійснюється 

творцем або його правонаступниками, право авторства якого порушено внаслідок 

плагіату. А опосередкований – здійснюється уповноваженими суб’єктами без відома 

автора і спрямований переважно на недопущення порушень вимог законодавства. На 

відмінну від безпосереднього захисту, опосередкований захист не передбачає 

застосування способів  цивільно-правового захисту прав творця, оскільки  його метою є 

припинення порушення вимог законодавства, забезпечення публічних інтересів. Попри 

це, внаслідок припинення незаконних дій плагіатора з неправомірного привласнення 

чужих результатів інтелектуальної, творчої, наукової діяльності припиняється і 

порушення прав правоволодільців [4,с138]. 

 Суб’єктів які здійснюють опосередкований захист, ділять на дві категорії: -

суб’єкти приватного права (редакції наукових видань, засоби масової інформації, 

громадські спілки, об’єднання художників, письменників) -уповноважені державні 

органи та установи (Міністерство освіти і науки України щодо контролю за якістю 

дисертаційних робіт, спеціалізовані  вчені ради) [4,с138].  

Таким чином, враховуючи особливості і специфіку відносин, цивільно-правовий 

захист від плагіату здійснюється  правоволодільцями  самостійно або шляхом 

звернення до відповідних суб’єктів приватного права чи до органів державної влади.  
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МАРИСЕЙ Надія Іванівна 

викладач юридичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в 

окремих її місцевостях у разі збройної агресії, а також в інших, передбачених законом 

випадках, та передбачає надання відповідним органам повноважень, необхідних для 

відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки [3]. У зв’язку з цим, 

можливим є також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і 

свобод людини і громадянина із зазначенням строку дії цих обмежень. 

Стан забезпечення прав і свобод особи є найважливішим критерієм оцінки 

функціонування держави, який свідчить про її демократичний (або недемократичний) 

характер.  

Захист законних прав і свобод громадян є одним із ключових обов’язків 

держави. Однак існують ситуації, коли їх обмеження є невідворотним і здійснюється 

виключно у спосіб та за допомогою засобів, передбачених чинним законодавством. 

Стаття 64 Конституції України встановлює виключення, за яких можуть 

встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини. Такою підставою 

безпосередньо виступає впровадження воєнного або надзвичайного стану. 

За час війни у нашій державі кожна без винятку українська дитина у будь-

якому разі зазнала порушень своїх законодавчо закріплених прав. 

Через війну в Україні тисячі дітей залишаються сиротами, втрачають зв’язок із 

рідними та потрапляють у складні життєві обставини. 

Під час війни порушуються права дитини: право на життя, право бути з сім’єю 

і громадою, право на здоров’я, право на розвиток особистості, а також право на турботу 

і захист. 

Соціальною цінністю і передумовою усіх інших прав є право дитини на життя. 

Війна є найбільшою загрозою життю дитини. 

Одним із факторів національної безпеки країни є охорона здоров’я, тому захист 

права дитини на охорону здоров’я є одним із пріоритетних напрямків державної 

політики. В районах України, охоплених конфліктом, це право зазнає численних 

порушень. Поширюються соціально небезпечні та інфекційні хвороби, відбувається 

скорочення програм імунізації, погіршується доступ до послуг охорони здоров’я.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1674:politika-ukrajini-shchodo-plagiatu&catid=8&Itemid=350
http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1674:politika-ukrajini-shchodo-plagiatu&catid=8&Itemid=350
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Тимчасове переміщення є найбільш прийнятним для захисту життя та здоров’я 

дитини. Але діти зазнають психологічних страждань через те, що втратили своє звичне 

оточення, друзів і живуть сьогодні в зовсім іншому середовищі. 

Жахливі новини з окупованих міст та сел спонукають іще більше дбати про те, 

аби уберегти дітей від насильства. Перебуваючи в Україні, чи виїхавши закордон 

важливо всіма силами дбати про те, аби захистити неповнолітніх дітей від поведінки, 

що принижує їх гідність, від катування, жорсткого чи нелюдського поводження по 

відношенню до них. 

У випадку, коли дитина стала жертвою насильства, необхідно звернутися за 

кваліфікованою допомогою. Дотримання чіткого алгоритму дій допоможе забезпечити 

інтереси дитини та надати їй якісну психологічну допомогу. 

Порушені права дітей мають бути відновлені та захищені з допомогою як 

національних, так і міжнародних інституцій. 

Держава не стоїть осторонь проблеми дітей. В умовах війни виникла нагальна 

потреба законодавчого врегулювання ряду питань щодо захисту прав дітей, вирішення 

яких за загальним порядком, який діяв у мирний час, було неможливим.  

Очевидно, що воєнний стан та активні бойові дії в Україні визначають нові 

реалії сьогодення, і встановлений чинним законодавством загальний порядок захисту 

прав дітей, який діяв у мирний час, у більшості випадків просто перестав працювати.  

В умовах воєнного стану гостро постало питання про можливість реального 

захисту прав дітей, які стали жертвами російської агресії і залишилися без піклування 

батьків чи перебувають у складних життєвих обставинах. 

Забезпечення прав дітей в умовах воєнного стану потребують консолідації 

зусиль великої кількості організацій та установ, тим більше, що в останні місяці 

з’явилася значна кількість нових документів, які регулюють їх дії, як  і дії батьків, 

інших родичів, піклувальників тощо. 

З початку воєнного стану прийнято 14 законодавчих документів, що 

стосуються захисту прав дітей в умовах воєнного стану. 

Зараз Закон України “Про охорону дитинства” – основний закон України, який 

регулює права дітей в умовах війни. Держава має зобов'язання вживати всіх необхідних 

заходів для забезпечення захисту прав дітей (у тому числі розшук, повернення в 

Україну дітей, незаконно вивезених за кордон). Не зважаючи на існування й 

міжнародних правових актів, що діють в умовах війни, права багатьох дітей досі 

порушуються [4]. 

Ми щороку до Дня захисту дітей так багато говорили про Конвенцію ООН про 

права дитини, про те, скільки прав наші діти мають, про певні гарантії. Україна взяла 

на себе зобов’язання відповідно до ратифікованої конвенції діяти в інтересах дітей. І 

держави-учасники теж мають діяти в найкращих інтересах дітей. 

РФ також є підписантом та гарантом виконання норм цієї конвенції. І, на жаль, 

сьогодні Росія вважає, що найкращі інтереси наших дітей в тому, щоб вони були вбиті, 

щоб їх знищити, щоб їх розлучити з батьками, щоб позбавити їх усіх можливих прав. 

Також у 2019 році Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл (Safe 

Schools Declaration). Основна думка цього документу – відповідно організована освітня 

система може допомогти захистити дітей та молодь від смерті, травм та експлуатації. 

Положення Декларації ще не імплементовані в українське законодавство, проте у 

серпні 2021 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо її реалізації. Серед 

поставлених завдань – забезпечення безперервності навчання, запровадження 

моніторингу нападів на заклади освіти, їх захист від нападів та відновлення в разі 

пошкодження. 
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Для ефективного забезпечення прав і свобод одного лише вдосконалення 

законодавства недостатньо. Держава зобов’язана створювати ефективні гарантії 

реалізації прав дітей в умовах збройного конфлікту, здійснювати соціальні функції, 

особливо у галузі охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, створити 

ефективний механізм захисту прав і свобод дитини, що постраждали внаслідок 

збройного конфлікту. 

Важливу роль у відстоюванні прав дітей, безумовно, відіграє належний 

правозахист та взаємодія задля ефективного вирішення проблемних питань у сфері 

охорони дитинства. Незмінним вектором правозахисту дітей має бути принцип 

якнайкращого забезпечення інтересів кожної дитини, цінність заслуховування думки 

дітей, практична реалізації засад дружнього до дітей правосуддя, розбудова нової 

системи правозахисту, з урахуванням викликів воєнного часу, що гарантуватиме 

щасливе дитинство і впевнене майбутнє. 
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ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ VERTE СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ПРИНЦИПУ ДОБРОЧЕСНОСТІ) 

 

Система правосуддя в Україні потребує трансформації та оновлення відповідно 

до міжнародних стандартів. Важливим питанням в цьому контексті є концепт 

доброчесності суддів. Проте цивілізаційний розвиток, глобалізаційне суспільство та 

інтеграційні аспекти потребують впровадження нових методів здійснення правосуддя. 

Одним з найбільш дискутований, проте досить затребуваний в міжнародній практиці є 

електронне судочинство.  

Вартує проаналізувати на доктринальному рівні (оскільки на сьогодні практично 

відсутні наукові дослідження з цього приводу) проблеми співвідношення 

справедливого судового рішення як ознака репутації та доброчесності судді, а також 

електронного врядування як механічного засобу досягнення юридичного результату.  

Верховенство права є ключовим принципом, проте електронне судочинство 

створює напругу між верховенством права та швидкими технологічними змінами. В 

свою чергу автоматизація прийняття державних рішень може як підвищити, так і 

применшити цінності верховенства права [1]. 

https://
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Європейська комісія з питань ефективності правосуддя Ради Європи прийняла 

перший європейський документ (Європейська етична хартія щодо використання 

штучного інтелекту в судових системах та їхньому середовищі), що встановлює етичні 

принципи, пов’язані з використанням штучного інтелекту у судових системах. Вона 

містить рамки принципів, які можуть керувати політиками, законодавцями та 

фахівцями в галузі правосуддя, коли вони стикаються зі швидким розвитком штучного 

інтелекту в національних судових процесах. Відтоді Етична хартія стала еталоном у 

сфері штучного інтелекту в судових системах. Очікується значна вигода від цього 

документу і впровадження його принципів, якщо  це буде повністю використовується 

на службі ефективності та якості правосуддя.  

Використання таких інструментів і послуг у судових системах спрямоване на 

підвищення ефективності та якості правосуддя, і його слід заохочувати. Однак це 

повинно здійснюватися відповідально, з належною повагою до основних прав людини, 

як це викладено в Європейській конвенції з прав людини та Конвенції про захист 

персональних даних та відповідно до інших основ викладені нижче принципи, якими 

слід керуватися при розробці політики державного правосуддя в цій галузі [2, c.5]. 

Принципи використання штучного інтелекту у правосудді зводяться до 

наступного: 

 поваги до основних прав: забезпечити, щоб розробка та впровадження засобів 

штучного інтелекту і послуги сумісні з основними правами;  

 недискримінації: спеціально запобігати розвиток або посилення будь-якої 

дискримінації між окремими особами або групами осіб;  

 якості та безпеки: щодо обробки судових рішень і даних використовуйте 

перевірені джерела та нематеріальні дані з моделями, розробленими 

міждисциплінарним способом у безпечному технологічному середовищі;  

 прозорості, неупередженості та справедливості: зробити доступні та зрозумілі 

методи обробки даних, санкціонувати зовнішні аудити;  

 «під контролем користувача»: виключити припис підхід і гарантувати, що 

користувачі є поінформованими учасниками та в контроль зробленого вибору.  

За словами розробників, обробка судових рішень за допомогою штучного 

інтелекту, ймовірно, у цивільних, комерційних та адміністративних справах допоможе 

покращити передбачуваність застосування закону та послідовність судових рішень за 

умови дотримання принципів верховенства права. У кримінальних справах їх 

використання слід розглядати з найбільшими застереженнями, щоб запобігти 

дискримінації на основі конфіденційних даних, відповідно до гарантій справедливого 

судового розгляду. 

Незалежно від того, чи призначено для надання допомоги в наданні юридичної 

консультації, допомоги в складанні або в процесі прийняття рішень, або 

консультування користувача, дуже важливо, щоб обробка здійснювалася з прозорістю, 

неупередженістю та справедливістю, сертифікованою зовнішнім і незалежна експертна 

оцінка. 

Проте все ж виникає парадоксальна ситуація.  

З одного боку, електронна система виключає фактор суб’єктивізму, корупційних 

елементів, встановлює безсторонність судових рішень. Доброчесність шляхом 

використання електронної системи тепер відіграє другорядну роль і не є основою 

легітимації судової влади, не є плацдармом для репутації судді, оскільки останнє не 

повною мірою впливає на правосуддя, на відміну від класичної системи.  

Однак експерементальні юридичні дослідження представників іноземної школи 

права доводять, що навіть електронне судочинство може розцінюватися пересічним 

громадянином як несправедливе. Дослідники проводили онлайн-експеримент, щоб 
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краще зрозуміти уявлення про справедливість, зосереджуючись на трьох наборах 

факторів: результати алгоритму, процедури розробки та розгортання алгоритму та 

індивідуальні відмінності. Вони виявили, що люди оцінюють алгоритм як більш 

справедливий, коли алгоритм прогнозує на їхню користь, навіть перевершуючи 

негативні наслідки опису алгоритмів, які є дуже упередженими щодо певних 

демографічних груп. Їх висновки свідчать про те, що системи, які оцінюють 

алгоритмічну справедливість через відгуки користувачів, повинні враховувати 

можливість упередженості «прихильності результату» [3]. Отож практично ідентичне 

стосується судді як представника судової влади. Довіра до судді позиціонується через 

суб’єктивізм поглядів на справедливість.  

З іншого боку, електронна система правосуддя усуває абсолютну переконаність 

у справедливості правосуддя. . Кожна судова справа має особливості, залежить від 

індивідуальних обставин та чинників, тому застосування інформаційного алгоритму до 

всіх рішень є неприйнятно. Більше того такий підхід не може забезпечити право 

людини на справедливий суд.   

 

Список використаних джерел: 

1. Zalnieriute M., ,Bennett L.,   Moses,G. The Rule of Law and Automation of 

Government Decision-Making Modern Law Review  2019 V. 82, Is.3 P.  425-455 

https://doi.org/10.1111/1468-2230.12412 

2. European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and 

their environment.  The European Commission for the Efficiency of Justice  Adopted at the 

31st plenary meeting of the CEPEJ (Strasbourg, 3-4 December 2018)  

3. Wang R.,  Maxwell Harper F., Zhu H. Factors Influencing Perceived Fairness in 

Algorithmic Decision-Making: Algorithm Outcomes, Development Procedures, and 

Individual Differences CHI '20: Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors 

in Computing Systems. April 2020 P. 1–14 URL: https://doi.org/10.1145/3313831.3376813 

 

МАТІЄК Іванна Петрівна  

здобувачка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ  

ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Податкове законодавство України є одним із самих складних в правовій системі 

України. Чинна податкова система зазнає критики з боку наукових кіл, підприємців, 

політичних діячів, депутатів. Критика ґрунтується на емоційних і поверхових оцінках 

економічної дійсності, вона позбавлена глибокого аналізу фінансових зв’язків в 

економіці, усвідомлення дійсних потреб держави у фінансових ресурсах для виконання 

покладених на неї функцій щодо регулювання темпів і пропорцій розвитку економіки, 

підтримання на належному рівні суспільного добробуту, обороноздатності, систем 

державного управління. 

Податки – складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси 

фінансова категорія.  

Податкова система є різновидом відкритої динамічної системи, це сукупність 

встановлених у країні податків. Її відкритість означає необхідність аналізу, передусім 

зовнішніх чинників, під впливом яких відбувається її становлення. Вимога системності 
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полягає в тому, що податки мають бути взаємопов’язані, органічно доповнювати один 

одного, не суперечити системі в цілому та її елементам. Системний підхід означає, що 

мають реалізовуватися обидві функції податків. З позиції фіскальної функції податкова 

система має забезпечити гарантоване і стабільне надходження доходів до бюджету, з 

позиції регулюючої забезпечувати державі можливість впливу на всі сторони 

соціально-економічного розвитку суспільства [2, c. 38]. 

Сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до 

державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України 

порядку, становить систему оподаткування. Платниками податків і зборів 

(обов’язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України 

покладено обов’язок сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі). Об’єктами 

оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість 

продукції (робіт, послуг), у тому числі митна або її натуральні показники, спеціальне 

використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти, 

визначені законами України про оподаткування. 

Проблема побудови ефективної податкової системи – одна із найбільш 

актуальних в процесі розвитку в Україні ринкових відносин та інтегрування української 

економіки в світовий ринок. Її вирішення повинно здійснюватись шляхом вивчення, 

аналізу і творчого осмислення як існуючої в Україні законодавчої бази, так і 

накопиченого у світі досвіду в сфері оподаткування. 

Створення податкової системи, адекватної потребам соціально орієнтованої 

економіки, повинне передбачати: по-перше, комплексність, по-друге, цілеспрямоване 

"портфельне" формування системи податків, по-третє, наукове визначення податкового 

потенціалу, по-четверте, формування адекватної правової основи. 

Ефективність податкової системи визначається тим, наскільки цілеспрямовано 

вона вирішує комплекс завдань, пов’язаних із скерованістю економіки як системи, 

розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня населення. 

Оподаткування має бути транспарентним і практичним. Транспарентність 

податкової системи передбачає максимально чітке і несуперечливе формування норм 

податкового права, що включає їх неоднозначне тлумачення. Це є необхідною 

передумовою практичного дотримання принципів рівності і загального характеру 

оподаткування. 

Існуюча податкова система України характеризується наступними негативними 

рисами: 

-велика кількість нормативно-правових актів та колізійність законів та 

підзаконних актів, які регулюють податкові відносини; 

-нестабільність податкового законодавства, а саме численні зміни до існуючих 

законів; 

-наявність законів, які належать до інших галузей права, але регулюють 

податкові відносини [4, c.124]. 

Всі ці проблеми вказують на недосконалість та неефективність чинної 

податкової системи, на те, що вона не сприяє економічному зростанню країни. Виникає 

необхідність проведення податкової реформи та створення єдиного систематизованого 

законодавчого акту прямої дії, який охоплюватиме всі без виключення питання 

податкового права та відповідатиме адекватним засадам податкової політики держави. 

Створення нової законодавчої бази в сфері оподаткування повинно 

віддзеркалювати традиції існуючої податкової системи та відповідати світовим 

тенденціям розвитку податкових систем. В Україні необхідно формувати податкову 

політику, направлену на побудову стабільної та зрозумілої системи оподаткування, 
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зменшення податкового тягаря і забезпечення збалансованості інтересів держави та 

інтересів суб’єктів господарювання. 

Зрозумілість норм та положень податкового законодавства України – це 

необхідна передумова його життєздатності та прийняття до застосування всіма 

суб’єктами відносин, що виникають в процесі оподаткування. 

Удосконалення податку на додану вартість має здійснюватися за допомогою 

диференціації його ставок у розрізі окремих товарних груп. Слід скасувати 

оподаткування за нульовою ставкою. З метою вирівнювання умов господарювання і 

посилення контролю з боку держави за господарською діяльністю підприємницьких 

структур замість нульової ставки доцільно застосовувати мінімальну ставку в 

обґрунтованому розмірі. 

Найважливішою проблемою законодавства України, що регулює оподаткування, 

є колізії, що існують між законами та підзаконними нормативно-правовими актами, 

котрі іноді видаються всупереч змісту законів або на ускладнення їх виконання і 

встановлюють додаткові приписи, інструкції, роз’яснення, узгодження тощо [1, c.144]. 

Проблема колізій у сфері оподаткування має вирішуватися не тільки шляхом 

приведення у відповідність законодавства із Конституцією України та усунення 

існуючих суперечностей між законами та підзаконними нормативно-правовими актами, 

а й застосування норм, що, спрямовані на вирішення колізій у праві. 

Прийняття   всіх змін до Податкового кодексу може забезпечити поступовий 

перехід до періоду "податкової стабілізації" і частково-автоматичної фіскальної 

політики. Це значно поліпшить умови господарювання суб’єктів підприємницької 

діяльності, стане важливим фактором прискорення іноваційно-інвестиційних процесів. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що в результаті здійснення 

податкової реформи в Україні, та як наслідок вирішення складних податкових колізій, 

має бути створена податкова система з базовими положеннями, при якому Податковий 

кодекс України буде єдиним нормативним документом, який регулюватиме відносини з 

приводу сплати податків. Простота та зрозумілість норм (порівняно з діючим 

законодавством) дозволить уникнути подвійного тлумачення норм, протиріч та 

непорозумінь в застосуванні Податкового кодексу України на практиці. Це з одного 

боку, полегшить становище платників податків, а з іншого, призведе до можливості 

чіткого виконання податковими органами своїх контролюючих функцій. При 

реформуванні податкової системи України слід говорити не лише про зниження рівня 

оподаткування, нинішній рівень оподаткування в Україні має свої об’єктивні межі, 

зумовлені системою витрат бюджету. Основні проблеми, пов’язані з тим, як працює 

система державного управління. Україна потребує розробки та впровадження 

ефективного механізму комунікації між державою та бізнесом.  
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НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Суб’єктом кримінального правопорушення може бути лише особа, яка до 

вчинення кримінального правопорушення досягла встановленого кримінальним 

законом віку.  Кримінальний Кодекс (далі – КК) України передбачає диференційований 

підхід до встановлення такого віку. У ч. 1 ст. 22 КК України прямо зазначено, що 

кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального 

правопорушення виповнилося шістнадцять років [1.a.i.1]. Це загальний вік 

кримінальної відповідальності. У ч. 2 ст. 22 КК України  встановлюється знижений вік 

кримінальної відповідальності – чотирнадцять років – за окремі, вичерпно перелічені в 

законі кримінальні правопорушення.  Законодавець знизив вік кримінальної 

відповідальності за дві групи кримінальних правопорушень: насильницькі кримінальні 

правопорушення  та майнові кримінальні правопорушення. 

При формуванні переліку кримінальних правопорушень, відповідальність за які 

настає з 14 років, законодавець, очевидно, керувався такими критеріями: високий 

ступінь суспільної небезпечності більшості кримінальних правопорушень; розуміння 

суспільної небезпечності цих кримінальних правопорушень особою з 14 років; умисна 

форма вини цих кримінальних правопорушень; поширеність більшості з цих 

кримінальних правопорушень у такому віці [3, с. 197-199]. 

Важливо розуміти, що особи, які до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, тобто особи у віці від 11 до 14 років, які вчинили 

суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою 

частиною КК України як кримінальне правопорушення, а також особи у віці від 14 до 

16 років, які вчинили суспільно небезпечні діяння, не зазначені в ч. 2 ст. 22 КК України, 

не підлягають кримінальній відповідальності. До таких осіб суд  застосовує примусові 

заходи виховного характеру (ч. 2 ст. 97, ч. 2 ст. 105 КК України). 

У Загальній частині КК України передбачається XV розділ «Особливості 

кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх», який регулює  

1) звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру (ст. 97 КК України) та у зв’язку із 

закінченням строків давності (ч. 1 ст. 107 КК України); 

2) видів і строків покарань, що застосовуються до неповнолітнього (статті 98-

102 КК України); 

3) призначення покарання (ст. 103 КК України); 

4) звільнення від покарання та його відбування (статті 104-106,  ч. 2 ст. 107 КК 

України); 

5) погашення та зняття судимості (ст. 108 КК України) [1.a.i.2, с. 130-133]. 

Відтак, цей розділ передбачає менш суворі, більш гуманні підстави й умови 

кримінальної відповідальності та покарання для неповнолітніх, які вчинили 

кримінальне правопорушення, порівняно із дорослими особами, а саме: 
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- скорочено кількість покарань у системі покарань (для повнолітніх осіб 

система покарань містить 12 видів покарань, з яких 8 основних, 2 додаткових і  

2 змішаних, а для неповнолітніх – 6 видів покарань, з яких: 4 основних покарання  одне 

додаткове і одне змішане; 

- обмежено строки і розмір покарань, передбачений для неповнолітніх,  

порівняно із строками і розмірами  аналогічних покарань до дорослих осіб; 

передбачено більш м’які вимоги(умови) для звільнення неповнолітніх від кримінальної 

покарання; 

-  за певних умов допускається можливість звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності із застосуванням до примусових заходів виховного 

характеру(ст.105 КК України ) [1.a.i.1]. 

Система покарань, які можуть призначатись неповнолітнім, міститься у ст. 98 

КК України і передбачає вичерпний перелік видів покарань, які можуть 

застосовуватись до неповнолітніх осіб та які розташованіу порядку від найменш 

тяжкого до найсуворішого покарання. Отже, до основних покарань, які можуть 

застосовуватись до неповнолітніх осіб, належать,  громадські роботи; виправні роботи; 

арешт; позбавлення волі на певний строк, додатковим є позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю та змішаним - штраф. 

Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до  

18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні 

неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість 

виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на день.  Для ,які 

вчинили кримінальне правопорушення, громадські роботи встановлюються на строк  

від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більше як чотири  години на 

день. Але громадські роботи не призначаються особам, визнаними особами з 

інвалідністю першої або другої групи, вагітним жінкам, особам,які досягли пенсійного 

віку, а також військовослужбовцям строкової служби. (ст..56 КК) України [1] 

Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до  

18 років за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року. Із заробітку 

неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в доход 

держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до десяти відсотків. 

Щодо дорослих осіб, то виправні роботи встановлюються на строк від шести місяців до 

двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого 

до виправних робіт проводиться відрахування в доход держави у розмірі, 

встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. (ст..57) [1]. 

Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення 

вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих 

установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб. В той час як до дорослих осіб, 

то арешт полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк 

від одного до шести місяців. (ст.60) [1] 

Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину 

вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк від шести місяців до десяти 

років. Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину 

вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк від шести місяців до десяти 

років, крім випадків, передбачених пунктом 5 частини третьої ст.102 КК України 

[1.a.i.1]. Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, відбувають 

його у спеціальних виховних установах. 

Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому: за нетяжкий 

злочин - на строк не більше чотирьох років; за тяжкий злочин - на строк не більше семи 

років; за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років; за особливо 
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тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, - на строк до 

п'ятнадцяти років. Для дорослих осіб, позбавлення волі встановлюється на строк від 

одного до п’ятнадцяти років. При призначенні покарання неповнолітньому за 

сукупністю кримінальних правопорушень або вироків остаточне покарання у виді 

позбавлення волі не може перевищувати п'ятнадцяти років, на відміну від дорослих, 

для котрих максимальний строк позбавлення волі може складати 25 років. 

Законодавець жодним чином не регламентує випадки призначення неповнолітньому 

покарання, не пов’язаного з ізоляцією від суспільства, за сукупністю кримінальних 

правопорушень або вироків. Видається, що в таких випадках, покарання повинно 

призначатися згідно до положень статей 70 та 71 КК України, але з урахуванням 

максимальних розмірів для кожного виду покарання, зазначених у статтях 99– 101 КК 

України. 

Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход, 

власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення. 

Щодо позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною 

діяльністю, то таке покарання може бути призначене як і основне так і додаткове 

покарання. Як основне, то покарання призначають на строк від двох до п’яти роков. Як 

додаткове - на строк від одного до трьох років. 

Відповідно до ст.103 КК України при призначенні покарання неповнолітньому 

суд, крім обставин, передбачених у статтях 65-67 цього Кодексу, враховує умови його 

життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи 

неповнолітнього[1.a.i.1]. Для індивідуалізації покарання неповнолітньому необхідно 

встановити та дослідити умови життя та виховування останнього. Перед усім належить 

вивчити сімейну обстановку, у якій виховувався неповнолітній, можливість 

негативного впливу з боку дорослих осіб (батьків, родичів, друзів, знайомих), оскільки 

специфіка життєві умов приймається до уваги та враховується при призначенні 

покарання.  

За умов, вказаних у законі, неповнолітні можуть бути звільнені від кримінальної 

відповідальності або покарання, але при цьому щодо них застосовуються примусові 

заходи виховного характеру, пов’язані з певними обмеженнями та позбавленнями: 

застереження; обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 

неповнолітнього; передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, 

чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих 

громадян на їхнє прохання; покладення на неповнолітнього, який досяг 

п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування 

заподіяних майнових збитків; направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення на строк не більше трьох 

років[1.a.i.1]. 

Отже, кримінальна відповідальність і покарання для неповнолітніх осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення,  має свою специфіку, теоретичні та практичні 

питання якої потребують подальших досліджень, спрямованих на розробку пропозицій 

щодо  вдосконалення кримінального законодавства України в цій сфері. 
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 СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО 

В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Захист права власності - це сукупність правових засобів, які застосовуються 

особою у зв'язку із порушенням права власності і які спрямовані на відновлення та 

захист майнових інтересів їх носіїв. 

Відповідно до ст. 13 Конституції України [1], «держава забезпечує захист прав 

усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. 

Усі суб'єкти права власності рівні перед законом». 

Згідно з ст. 41 Конституції України [1], «ніхто не може бути протиправно 

позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.». 

Норми, щодо захисту права власності, котрі визначені Основним законом держави – 

Конституцією України, також нормативно закріплені в законодавчих актах інших галузей 

права, зокрема в нормах кримінального, адміністративного, цивільного права. 

Питання, щодо способу захисту права власності на майно стало предметом 

дослідження таких вчених, як І.О. Дзера, О.В. Дзера, В.П. Ємельянов, О.С. Іоффе,  

Н.С. Кузнєцова, О.А. Підопригора, Є.О. Суханов, Є.О. Харитонов, О.С. Харченко та ін. 

Вказані науковці дійшли різних висновків щодо ефективності того чи іншого способу 

захисту права власності на майно, отже і на сьогодні зберігається потреба у 

подальшому аналізі цивільно-правових способів захисту права власності. 

Найбільш поширеним у правовій науці набув поділ цивільно-правових способів 

захисту на речово-правові та зобов’язально-правові. 

До речово-правових способів захисту права власності на майно відносять 

віндикаційний позов (вимоги не володіючого власника до незаконного володільця про 

витребування майна), негаторний позов (вимоги власника щодо усунення порушень 

права власності, які не пов’язані з володінням), позов власника про визнання права 

власності. Також ч.2 ст.386 Цивільного кодексу України [2] встановлено, що власник, 

який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою 

особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які 

можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання 

тако- му порушенню.  

Що стосується зобов’язально-правових способів захисту, то вони поділяються на 

договірні та позадоговірні (недоговірні). 

У договірних зобов’язаннях уповноважена особа може захистити своє право 

власності шляхом примусу боржника виконати обов’язок в натурі; розірвання 

договору; застосування мір відповідальності, передбачених договором чи інших 
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заходів, передбачених договором або законом (наприклад, повернення сторонам майна, 

переданого ними на виконання договору, повернення майна, переданого власником у 

орендне чи інше тимчасове користування) [3]. 

До недоговірних (позадоговірних) зобов’язань правова доктрина відносить 

публічне обіцяння винагороди, ведення чужих справ без доручення, запобігання загрози 

шкоді чужому майну, рятування здоров’я та життя іншої особи, заподіяння шкоди, 

створення небезпеки (загрози) життю та здоров’ю фізичних осіб, а також їхньому 

майну та майну юридичних осіб [4].  

В реаліях сьогодення більш детального аналізу щодо застосування ефективного 

способу захисту права власності потребують саме речово-правові способи захисту. 

Дискусії навколо вказаного питання неодноразово були та є предметом дослідження 

Верховного Суду. 

Особливої уваги щодо реалізації речово-правового способу захисту - 

витребування нерухомого майна, як ефективного способу захисту в разі наявності 

державної реєстрації права власності за відповідачем заслуговує позиція Великої 

Палати Верховного Суду викладена у постанові від 09.11.2021 у справі №466/8649/16-

ц, в якій ВП ВС дійшла наступних висновків: 

1. Ефективність віндикаційного позову забезпечується саме наявністю державної 

реєстрації права власності за відповідачем, оскільки за відсутності такої реєстрації 

судове рішення про задоволення віндикаційного позову не є підставою для державної 

реєстрації права власності за позивачем.  

Тому позовна вимога про скасування державної реєстрації права власності 

відповідача суперечить позовній вимозі про витребування нерухомого майна. 

2. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право власності підлягає 

державній реєстрації. Задоволення позовної вимоги про скасування державної 

реєстрації права власності суперечить зазначеній імперативній вимозі закону, оскільки 

виконання судового рішення призведе до прогалини в Державному реєстрі прав в 

частині належності права власності на спірне майно.  

Отже, замість скасування неналежного запису про державну реєстрацію до 

Державного реєстру прав має бути внесений належний запис про державну реєстрацію 

права власності позивача. Такий запис вноситься на підставі судового рішення про 

задоволення віндикаційного позову. 

У постанові від 23.11.2021 у справі № 359/3373/16-ц Велика Палата Верховного 

Суду зауважила, що: 

1. Належним відповідачем за позовом про витребування від (стягнення з) особи 

земельної ділянки є особа, за якою зареєстроване право власності на таку ділянку. 

Якщо земельною ділянкою неправомірно заволодів відповідач, то віндикаційний позов 

відповідає належному способу захисту прав позивача. 

2. Власник з дотриманням вимог статті 388 ЦК України може витребувати 

належне йому майно від особи, яка є останнім його набувачем, незалежно від того, 

скільки разів це майно було відчужене до того, як воно потрапило у володіння 

останнього набувача.  

Для такого витребування оспорювання рішень органів державної влади чи 

місцевого самоврядування, ланцюга договорів, інших правочинів щодо спірного майна 

і документів, що посвідчують відповідне право, не є ефективним способом захисту 

права власника.  

У тих випадках, коли має бути застосована вимога про витребування майна з 

чужого незаконного володіння, вимога власника про визнання права власності чи інші 

https://verdictum.ligazakon.net/document/101424487?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://verdictum.ligazakon.net/document/101424487?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T041952?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T041952?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://verdictum.ligazakon.net/document/101829985?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_content=jl03
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його вимоги, спрямовані на уникнення застосування приписів статей 387 і 388 ЦК 

України, є неефективними. 

3. Визнання недійсним державного акта не є необхідним для вирішення питання 

про належність права власності на земельну ділянку та для її витребування з чужого 

володіння. 

4. Пред'явлення власником нерухомого майна вимоги про скасування рішень, 

записів про державну реєстрацію права власності на це майно за незаконним 

володільцем не є необхідним для ефективного відновлення його права.  

5. Під час розгляду справи за позовною вимогою про застосування належного 

способу захисту (зокрема у спорі за віндикаційним позовом) відмова в позові з тих 

мотивів, що державний акт, рішення про державну реєстрацію, відомості чи запис про 

державну реєстрацію права на майно не визнані недійсними, або що вони не оскаржені, 

відповідні позовні вимоги не пред'явлені, не допускається. 

Враховуючи усе зазначене, слід зробити висновок, що у разі виникнення спору 

щодо права власності на нерухоме майно перед позивачем постає завдання обрання 

ефективного способу захисту, а перед відповідачем - побудови ефективної стратегії 

захисту свого права. 
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кожному конкретному випадку визначається даними про фактичні обставини, з якими 

закон пов’язує застосування того чи іншого запобіжного заходу.  

Підставами застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри 

у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які 

дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, 

обвинувачений. Засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК. 

Припис першого речення ч. 2 ст. 177 КПК визнає достатньою підставою для 

слідчого судді/суду його переконаність, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений 

може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК. Водночас комплексний аналіз 

приписів ч. 1 та 2-го речення ч. 2 ст. 177 КПК свідчить, що слідчий суддя повинен 

надавати оцінку законності та обґрунтованості клопотання сторони обвинувачення, в 

якому має бути доведено «існування спроб», перелічених у п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК. 

Одного лише припущення слідчого/прокурора про те, що такі спроби можуть 

потенційно виникнути, недостатньо для ухвалення рішення про застосування 

запобіжного заходу (особливо, якщо йдеться про тримання під вартою чи домашній 

арешт) [3]. 

Застосування запобіжних заходів викликається різними даними, які свідчать про 

можливе існування обставин, які потребують попередження або встановлення. Такими 

даними можуть бути дані про особу, про поведінку особи до і після вчинення 

кримінального правопорушення, про спосіб і наслідки вчиненого кримінального 

правопорушення тощо. 

Питання про можливість прийняття рішень у кримінальному провадженні, у 

тому числі і про застосування запобіжних заходів на підставі імовірності є 

дискусійним. У літературі зустрічаються думки про те, що усі процесуальні акти 

повинні відображати істину, що рішення про застосування запобіжних заходів повинні 

мати достовірний характер. 

Метою застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі є (ч.1 ст. 177 

КПК): 1) забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 

процесуальних обов'язків; 2) запобігання спробам (звідси – запобіжні заходи): − 

переховуватися від органів досудового розслідування та (або) суду; − знищити, сховати 

або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для 

встановлення обставин кримінального правопорушення; − незаконно впливати на 

потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у 

цьому ж кримінальному провадженні; − перешкоджати кримінальному провадженню 

іншим чином; − вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити 

кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується [1, с. 287]. 

Зазначення у законі мети застосування цих заходів вимагає від компетентного 

органу діяти у кожному конкретному випадку відповідно до ситуації, яка склалася. 

Особа, яка приймає рішення, використовує зазначені у законі критерії необхідності 

застосування запобіжних заходів для оцінки юридичного значення фактичних даних, 

виходячи з яких вона повинна прийняти рішення. 

Таким чином, підстави застосування запобіжних заходів – це встановлені, 

оцінені і закріплені у кримінально-процесуальному порядку слідчим, прокурором, 

слідчим суддею, судом конкретні фактичні дані, які відповідають критеріям, 

визначеним у цілях їх застосування. 

Насамперед, варто підкреслити, що підстави застосування запобіжних заходів не 

можна змішувати з умовами їх застосування. Ані сам факт вчинення злочину, ані 

наявність підозри або обвинувачення не можна вважати ні самостійними підставами 

для обрання запобіжного заходу, ні складовими її частинами. Умови – це те, від чого 

залежить реальне існування підстав. Таке розділення підстав і умов застосування 
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запобіжних заходів вбачається і зі змісту деяких норм КПК України. Так, згідно зі ст. 

203 КПК України запобіжний захід скасовується, після закінчення строку дії ухвал про 

обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття 

кримінального провадження. У ст.178 КПК тяжкість вчиненого кримінального 

правопорушення виступає не як підстава застосування запобіжних заходів, а лише як 

обставина, яка враховується при їх обранні. У ст. 196
 
КПК, яка визначає зміст рішення 

про застосування запобіжного заходу, встановлюється, що в ухвалі зазначається 

відповідна стаття КК, тобто головна умова, а потім підстави обрання запобіжного 

заходу. 

Запобіжний захід має обиратися виключно з метою забезпечення належної 

процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, зокрема, для забезпечення 

виконання покладених на нього процесуальних обов’язків, передбачених ч. 7 ст. 42 та 

іншими нормами КПК, а також щоб запобігти спробам переховуватися від органів 

досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із 

речей чи предметів, які мають істотне значення для встановлення обставин 

кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого 

підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному 

провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше 

кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому 

підозрюється, обвинувачується. 

Застосування запобіжного заходу з будь-якою іншою метою, наприклад, з метою 

покарання особи за кримінальне правопорушення, з метою добитися показань стосовно її 

причетності до кримінального правопорушення тощо неприпустиме. Його застосування в 

жодному разі не повинно залежати від того, визнає підозрюваний, обвинувачений свою 

вину у вчиненні кримінального правопорушення чи не визнає [2, с. 328]. 

Отже, при обранні конкретного виду запобіжного заходу для того, щоб попередити 

продовження кримінальної протиправної діяльності, слід керуватися комплексом обставин, 

які характеризують вчинене кримінальне правопорушення, особу підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, засудженого, умови, в яких він перебуває. 
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ЗАСАДИ МАНІПУЛЯЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ 

Сучасні суспільні відносини є результатом взаємодії різноманітних групових та 

індивідуальних інтересів. Завдяки глобалізаційним процесам такі тенденції стають все більш 

могутніми, і кожного дня ці інтереси видозмінюються. За своїм змістом інтереси сторін не 
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співпадають, а за внутрішньою структурою є внутрішньо суперечливими. Світова практика 

співжиття розробила два основних шляхи їх узгодження: соціальне партнерство – 

застосування конструктивних методів взаємодії, та маніпуляцію – панування через 

придушення волі людей шляхом програмування їх поведінки. 

Психологічний прихований вплив спрямований спонукати особу до здійснення 

цілей, запланованих маніпулятором. Такий вплив вважають кращим за тиск чи насилля, 

а також він являється проміжною ланкою між варварським та цивілізованим методом 

психологічного впливу. Цей підхід розглядає маніпуляцію як позитивний соціально-

психологічний феномен, що дозволяє перейти від грубих форм насильства до 

прихованих, витончених психологічних впливів. 

Для вироблення чіткої позиці та відношення до явища маніпуляції необхідно 

дати визначення цього поняття. Поняття «маніпуляція» (мanipulus - походить від 

латинського терміна) – має два значення: а) пригорща (manus – рука та piе – 

наповнювати), б) маленька група, купка (manus – рука та pi – слабка форма кореня).  

У другому значення це слово означало невеликий загін воїнів (близько 120 осіб) 

у римському війську. У самому загальному значення маніпуляція визначається як 

використання об’єктів із спеціальними намірами, особливою метою, як ручне 

управління, як рух, що здійснюється руками, ручні дії [1, с.44].  

Термін «маніпуляція» використовується у багатьох значеннях. В медицині він 

означає огляд пацієнта за допомогою пальпації або лікувальні процедури. У техніці – 

це вправні дії з приладами, рух яких здійснюються за допомогою рук. У великому 

психологічному словникові Б. Мещрякова, В. Зінченко наводять такі визначення 

терміну «маніпуляція» :  

1. Ручна операція, ручна дія, демонстрація фокуса, що оснований на спритності рук.  

2. Махінація, обман, шахрайство.  

3. Комунікативний вплив, який призводить до актуалізації у об’єкта впливу 

певних мотиваційних станів (а разом з тим, почуттів, стереотипів), що спонукають його 

до поведінки, бажаному (вигідному) для суб’єкта впливу, при цьому не передбачається, 

що він обов’язково має бути невигідним для суб’єкта впливу [3, с.12-16]. 

Маніпуляції дуже розповсюджене явище: практично будь-яка людина – в тій чи 

іншій мірі – «маніпулятор», так як постійно зайнята тим, що маніпулює оточуючими і 

разом з тим надійно спіймана у сіті своїх та чужих. У неметафоричному значенні 

термін маніпуляція означає складні види дій, що виконуються руками: управління 

важелями, виконання медичних процедур, виконання дій, що вимагають майстерності 

та спритності. Перехідною сходинкою до метафори стало використання терміну 

«маніпуляція» стосовно демонстрації фокусів, картярських ігор, у яких цінується 

майстерність у проведенні відволікаючих прийомів, приховуванні істинних дій та 

намірів, введення в оману чи створення ілюзії.  

Основні психологічні ефекти створюються на основі управління увагою 

(відволікання, переміщення, зосередження), широкого використання психологічних 

установок, стереотипів, ілюзій сприйняття. В подальшому, всі ці елементи знайдуть 

своє відображення у міжособистісній маніпуляції. Під об’єктами маніпуляцій будуть 

розумітися не предмети, а люди, при цьому самі дії будуть виконуватися не руками, а 

за допомогою засобів 4, С. 26–34. .  

Існує дуже багато визначень поняття маніпуляція. У науковій літературі автори 

(Б. Бессонов, Д. Волкогонов, В. Сагатовський, Р. Гудін ) дають власні визначення 

поняттю «маніпуляція» та досить повно у своїх працях обговорюють його [6, с. 82].  

На основі яких виділимо чотири характеристики маніпуляції^ 
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1) маніпуляція – це завжди психологічний, на рівні підсвідомості, 

несвідомий вплив на людину. Вона завжди «грає на струнах людської душі» і, як 

наслідок, здійснює «удар» по самій людині; 

2) маніпуляція завжди має насильницький характер, завжди буде протидіяти 

волі людини; 

3) у будь-якої маніпуляції завжди є зовнішній прояв та чітка мета: зробити 

так, щоб людина злякалась та зробила при цьому те, що потрібне маніпулятору. У будь-

якої маніпуляції є певний план дій або сценарій, де передбачаються усі кроки наперед 

та продумується їхня послідовність. Коли маніпулятор говорить певну фразу, то одразу 

ж передбачає можливі варіанти відповіді. І якщо жертва іде шляхом очевидної 

поведінки, то тут же потрапляє на гачок маніпуляції.  

Маніпуляція завжди має прихований характер. Саме тому маніпуляція якоюсь 

мірою «схожа на загадкову даму, що ховається за маскою», оскільки привертає до себе 

увагу. Однак, при цьому зрозуміти, що це саме вона, дуже важко [5, С. 39-43]. 

Сучасний розвиток техніки, по суті, сприяє безмежним можливостям 

інформаційно-психологічного впливу та використанню психологічних маніпуляцій у 

комунікативних процесах. Маніпулювання особистістю чи групою, застосування 

різних засобів і технологій інформаційно-психологічного впливу на людей стало 

звичним явищем у повсякденному житті, економічній конкуренції та політичній 

боротьбі.  

Маніпуляція в Україні є одним із знарядь у боротьбі політичних сил і в 

сучасній практиці юридичної психології допоки ще не склалося єдиного визначення 

терміну «маніпуляція».  

Між тим, зрозуміло, що це:  

1) вид духовної, психологічної дії;  

2) прихована дія, факт якої не повинен бути помічений об’єктом маніпуляції;  

3) спонукання людини до дій, що не співпадають із її актуальними бажаннями. 

Маніпулятор використовує ті цінності, потреби, стереотипи, установки, які вже є 

у свідомості людей, і змушує їх сприймати ту чи іншу соціальну інформацію так, як це 

йому вигідно, спрямовувати значущі соціальні дії великої групи людей у необхідному 

для нього напрямку. 

Маніпулювання – використання системи засобів психологічного впливу з метою 

зміни позицій і поведінки людей всупереч їх інтересам. З розвитком засобів масової 

комунікації можливості маніпулювання надзвичайно зростають, але причиною 

маніпулювання є не прогрес техніки та масових комунікацій, а зіткнення інтересів 

соціальних груп, боротьба між впливовими групами, які обстоюють право на своє 

існування або намагаються зміцнити власну владу. В основі таких маніпулювань – 

прагнення представити свої вузькі меркантильні інтереси як такі, що відповідають 

прагненням цілого суспільства. 

В сучасній літературі можна знайти наступний перелік причин маніпуляції:  

а) конфлікт людини зі самою собою (Ф. Перлз);  

б) недовіра щодо інших людей; нездатність до любові (Е. Фромм); 

в) ризик, відчуття абсолютної безпорадності (Дж. Бугенталь);  

г) страх тілесних міжособистісних контактів (Дж. Хейлі, Е. Берн);  

д) некритичне прагнення отримати схвалення всіх і кожного (А. Еліс)  

[2, с. 17-19]. 

Технологія маніпуляції передбачає: утвердження в свідомості людей уявлення 

про надану інформацію як об’єктивну; вплив на вразливі місця суспільної свідомості, 

що призводить до акумуляції негативних емоцій (тривога, страх, паніка тощо); 
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реалізацію певних замислів та прихованих цілей, для досягнення яких суспільна 

думка повинна підтримати позицію маніпулятора. 

Отже, проведений аналіз природи маніпулятивного впливу дозволяє 

стверджувати, що основним об’єктом соціальної маніпуляції є емоційні переживання 

людей, а не їхній інтелект: такий вплив не потребує раціонального обґрунтування, 

оскільки йдеться про стимуляцію сфери підсвідомого.  

Таким чином можна досягти значного зниження рівня критичного мислення, 

блокувати спроможність великої маси людей виявити приховані грані явищ чи 

предметів, ослабити можливість індивідів протистояти маніпулятивному впливові.  
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ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ   

 

Проблема державного суверенітету належить до найбільш дискусійних як у 

вітчизняній, так і зарубіжній науці, що обумовлено розширенням сфер і  

трансформацією форм міжнародної співпраці, а також неоднозначністю інтерпретації 

самого терміна «суверенітет» [1, c. 47]. 

Понятійний апарат «суверенітету», як запозиченого терміну, має неоднозначне 

тлумачення. Слово «суверенітет» походить від латинського «suverenus» (володар) і 

означає «повновладдя». Даний термін походить від французького «souverainete» – 

верховна влада [2, c. 466]. Держава, маючи суверенітет, самостійно може видавати 

загальнообов’язкові для виконання усіх членів суспільства правила поведінки, визначає 
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внутрішню політику і гарантує єдиний правопорядок, права і обов’язки громадян, 

повноваження державного апарату, громадських об'єднань та формувань.  

Суверенітет - це ніщо інше як політико-правова складова держави, що є 

необхідною політичною та юридичною умовою її існування та забезпечення 

територіальної цілісності. Держава і суверенітет нерозривно пов'язані як 

взаємодоповнюючі елементи, що формують поняття державного суверенітету,  під 

яким варто розуміти верховенство держави на своїй території та її незалежність у 

зовнішніх політико-правових зносинах. Верховенство держави означає дію в межах її 

території тільки однієї публічної влади, яка визначає повноваження усіх державних 

органів і посадових осіб, а також підлеглість цій владі всього населення території [3]. 

Проблема формулювання поняття суверенітету і уточнення його ознак 

продовжує бути актуальною і значущою на кожному етапі державно-правового 

розвитку, зокрема і в умовах сьогодення, що пов'язано передусім з процесам 

глобалізації, а особливо регіональної інтеграції, які призводять до створення 

наддержавних об'єднань [1, c. 55].  

На сучасному етапі у вітчизняній юридичній літературі під державним 

суверенітетом розуміється верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади 

держави, її верховенство щодо будь-якої іншої влади всередині країни і незалежність 

від будь-якої іншої влади за її межами [4, c. 8]. Дана дефініція вказує, що серед 

численних політичних чи громадських об'єднань, лише держава може бути офіційним 

представником всього суспільства на внутрішньо та зовнішньополітичній арені. Даний 

підхід до визначення змісту суверенітету нормативно оформлений Вестфальськими 

договорами, підтверджений Ялтинськими і Потсдамськими угодами, Статутом і 

Конвенціями ООН і Ради Європи та іншими актами міжнародних і регіональних 

організацій, а також отримав відображення в конституціях переважної більшості 

держав, зокрема  України, Франції, Іспанії, ФРН.  

В будь-якому складному державному утворенні плюралізм думок щодо 

тлумачення суверенітету допускається лише доти, доки не постає загроза єдності 

держави, і, навпаки, як тільки виникає ситуація, коли цілісність держави може бути 

порушена внаслідок сепаратистських дій, державна влада в цілому, політична і правова 

еліта країни займає жорстку позицію щодо тлумачення суверенітету, який визнається 

виключно за центральною владою [1, с.180]. 

Слід зазначити, що головний зміст суверенітету (бути єдиною політико-

територіальною організацією владарювання, що встановлює правопорядок, якому 

підкоряються всі фізичні особи і організації всередині країни (внутрішній аспект) і 

незалежною на міжнародній арені (зовнішній аспект)) залишається незмінним з 

моменту запровадження даної категорії. Саме внутрішній і зовнішній аспект 

суверенітету взаємообумовлені і лише у своїй сукупності утворюють відповідну якісну 

характеристику держави. В умовах регіональної інтеграції держава не втрачає власного 

суверенітету та, водночас, бере на себе обов’язок виконувати рішення певного 

наддержавного об’єднання, яке вона разом з іншими державами, що є учасниками 

такого об’єднання, наділила певними повноваженнями.      

Участь держави у наддержавному об’єднанні фактично не означає позбавлення 

їх частини суверенітету, а скоріше вказує на можливість реалізацію свого суверенітету 

через делегування своїх повноважень певним наддержавним об’єднанням.  

Отже, в умовах глобалізації та регіональної інтеграції зовнішній аспект 

суверенітету означає також можливість добровільної участі держави в наддержавних 

об’єднаннях та можливість делегування повноважень наддержавним об’єднанням. 



122 

У разі набуття повноправного членства в ЄС Україна отримає додаткові 

можливості для реалізації свого державного суверенітету через взаємодію з країнами 

ЄС як в політичній, економічній та інших сферах. 

В сучасних умовах російсько-української війни у стратегічному вимірі 

перспективним є блоковий статус України, що передбачає реалізацію стратегії повної 

інтеграції України до  ЄС, а також створення нових регіональних структур безпеки у 

рамках більш широкої архітектури європейської або євроатлантичної безпеки 

(наприклад, оборонний союз між Україною, Польщею, Великою Британією та іншими 

державами   Євроатлантичного простору). 

Варто зазначити, що будь-яка пропозиція з боку діючого нині політичного 

режиму РФ, зокрема, щодо нейтрального статусу України нестиме загрозу національній 

безпеці нашої держави [6, с. 5]. 
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ДОВЕДЕННЯ БАНКУ ДО НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ: СУМНІВНА 

ЗАКОНОДАВЧА НОВЕЛА ТА ЇЇ МІСЦЕ В КК УКРАЇНИ 

 

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб» № 218-VІІІ 

(далі – Закон № 218-VІІІ). Ухвалення цього документа слід вважати спробою законодавця 

відреагувати на кризові явища у вітчизняній банківській системі, спровоковані нестабільною 

політичною ситуацією в Україні, війною, коливаннями курсу національної валюти, 

внаслідок чого лише за останній рік до числа неплатоспроможних було віднесено більше 

сорока банків. Однак, на думку ініціатора прийняття Закону № 218-VІІІ (а суб’єктом 

законодавчої ініціативи в цьому разі виступив Президент України), значне погіршення 
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фінансового становища банків, що відбулося останнім часом, пов’язане не лише зі 

згаданими об’єктивними факторами, а і з чинниками суб’єктивного характеру, зокрема, 

здійсненням банками ризикових операцій, у тому числі надмірного кредитування пов’язаних 

із банком осіб, та приховуванням таких операцій від регулятора шляхом подання 

недостовірної звітності. З огляду на вказані обставини і була сформована мета відповідного 

законопроекту – посилення відповідальності пов’язаних із банком осіб. За задумом суб’єкта 

законодавчої ініціативи, одним із кроків, який слугуватиме запорукою реалізації 

задекларованої мети, є запровадження кримінальної відповідальності пов’язаних із банком 

осіб, зокрема, керівника банку, контролера банку та іншого власника істотної участі в банку 

за вчинення будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору. 

У кримінально-правовій доктрині до загальновизнаних відноситься положення 

про те, що при включенні в КК нової статті вона поміщається у відповідний розділ 

Загальної або Особливої частини, як правило, услід за статтею, найбільш близькою до 

неї за змістом. Новій статті надається номер попередньої статті і додатковий цифровий 

індекс – 1, 2, 3 і т. д. [2, с. 42].  

Законодавець вирішив присвоїти статті, якою передбачено кримінальну 

відповідальність за доведення банку до неплатоспроможності, номер 218-1. За цією 

логікою, найбільш близьким за змістом до посягання, передбаченого аналізованою 

кримінально-правовою забороною, слід визнавати діяння, описуване у виключеній на 

підставі Закону України від 15 листопада 2011 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у 

сфері господарської діяльності» ст. 218 КК, якою, нагадаємо, передбачалась 

відповідальність за фіктивне банкрутство. Проте навіть поверховий аналіз ст. 218-1 КК 

дозволяє стверджувати, що найбільш близькою до неї за змістом (як, до речі, і за 

назвою) і до того ж загальною нормою, щодо якої вона виступає як спеціальна, є ст. 219 

КК «Доведення до банкрутства». Скориставшись класифікацією спеціальних норм за 

предметом, запропонованою В. Кучером , ст. 218-1 КК слід відносити до різновиду 

підпорядковано-спеціальних норм, для яких характерним є збіг основних об’єктів 

передбачених ними злочинів з об’єктами злочинів, передбачених відповідними 

загальними нормами (у нашому випадку це ст. 219 КК), а основна відмінність полягає у 

ступені небезпечності караних за ними посягань. Норми про такі склади злочинів 

повинні розташовуватись або в одній статті із загальною нормою, або в окремій статті 

поряд із статтею, що передбачає загальну норму. 

Таким чином, присвоєння досліджуваній кримінально-правовій новелі номеру 

218-1 суперечить як загальним правилам розміщення нових статей в кримінальному 

законодавстві, так і правилам розташування підпорядковано-спеціальних норм. На 

нашу думку, кримінально-правова норма, в якій йдеться про доведення банку до 

неплатоспроможності, мала б бути розміщена або безпосередньо в ст. 219 КК 

(наприклад, в її частині 2), або услід за ст. 219 «Доведення до банкрутства» з 

присвоєнням їй порядкового номеру «219-1». 

Постає і більш важливе питання: наскільки виправданим було рішення про 

доповнення КК спеціальною нормою, присвяченою відповідальності за доведення 

банку до неплатоспроможності? 

Досліджуючи спеціальні кримінально-правові норми, М. Свідлов відзначає, що 

виділення таких норм є закономірним наслідком тенденції диференційованого 

регулювання, яка є притаманною для всіх галузей права. Необхідність диференціації 

відповідальності виникає у випадку істотної відмінності характеру і ступеня суспільної 

небезпеки деяких видів діянь, передбачених окремою нормою права, застосування якої 

не дозволяє врахувати ці відмінності. Спеціальна ж норма забезпечує можливість 
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врахування особливостей охоронюваних суспільних відносин і відповідність 

кримінальної відповідальності небезпеці посягання на такі відносини. Іншим випадком, 

який свідчить про потребу існування спеціальної норми, є необхідність змінити межі 

кримінальної відповідальності, залежні від змісту правової норми [2, с. 6 – 7]. 

Подібним чином висловлюються: В. Навроцький, котрий головною причиною 

виділення спеціальних норм називає прагнення законодавця диференціювати кримінальну 

відповідальність – посилити чи пом’якшити її порівняно з тією, що встановлена в загальних 

нормах, або взагалі декриміналізувати діяння, прямо не передбачені спеціальними нормами 

[3, с. 417]; О. Горох, який відзначає, що найчастіше мотивами створення спеціальної норми є 

істотна відмінність характеру і ступеня суспільної небезпеки окремих діянь, передбачених 

тією самою кримінально-правовою нормою, що зумовлює необхідність диференційованого 

регулювання відповідальності за їх вчинення. При цьому досягти такої мети за допомогою 

чинної загальної норми неможливо [1, с. 95]. У найбільш загальному вигляді підстави для 

виділення спеціальної норми були сформульовані В. Кудрявцевим, на думку якого існування 

спеціальної норми поряд із загальною лише тоді має практичний сенс, коли ця спеціальна 

норма якимось чином по-іншому вирішує питання кримінальної відповідальності порівняно 

із загальною нормою (наприклад, про вид та розмір покарання) . 

В теорії права усталеним є положення про те, що законотворчість лише в тому 

випадку досягає успіху, якщо вона ґрунтується на науковому знанні, правовій культурі і 

законодавчій техніці. Всі ці три складові у ситуації з включенням до КК статтею 218-1, на 

жаль, відсутні. Вказане у черговий раз переконує в тому, що якісний кримінальний закон 

може бути результатом лише сумлінної і неспішної праці професіоналів. 
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ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ 

 

Заходи органів владних повноважень, що застосовуються до 

правопорушників у сфері господарювання і мають майновий та \або організаційно-

правовий характер є адміністративно-господарськими санкціями. Такі санкції 

покликані ліквідувати наслідки правопорушення, та\або його припинити. 
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Адміністративно-господарські санкції – це передбачені законом засоби, 

міри примусового впливу на суб'єкта господарювання, що підлягають 

застосуванню уповноваженими органами державної влади та місцевого 

самоврядування, спрямовані на припинення суб'єктом господарювання 

правопорушення, ліквідацію його наслідків [1, с. 60].  

Закон встановлює, що органи владних повноважень, до яких відносяться 

органи державної влади і місцевого самоврядування, можуть застосовувати до 

порушників  правил встановлених нормативно-правовими актами у сфері 

господарювання такі адміністративно-господарські санкції: 

 вилучення прибутку (доходу); 

 адміністративно-господарський штраф; 

 стягнення зборів (обов'язкових платежів); 

 застосування антидемпінгових заходів; 

 припинення експортно-імпортних операцій; 

 застосування індивідуального режиму ліцензування на умовах та в 

порядку, визначених законом; 

 зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання 

певних видів господарської діяльності; 

 анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання 

окремих видів господарської діяльності; 

 обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання;  

 ліквідація суб’єкта господарювання; 

 інші адміністративно-господарські санкції, встановлені законами  

[2, Ст. 239]. 

Деякі дослідники навіть пропонують поділяти адміністративно-господарські 

санкції на заходи адміністративного припинення та заходи адміністративної 

відповідальності. Так до заходів адміністративного припинення можна, наприклад, 

віднести: анулювання ліцензії, зупинення діяльності суб'єкта господарювання, 

ліквідація суб’єкта господарювання та ін. А до заходів адміністративної 

відповідальності, в свою чергу - адміністративно-господарський штраф, стягнення 

зборів (обов'язкових платежів) та ін. 

Виділяють і інший поділ. Наприклад, залежно від сфери їх використання: 

державної реєстрації, ліцензування господарської діяльності, економічної 

конкуренції, податкових, бюджетних відносин [1, с. 81] .  

Правопорушення, за вчинення яких накладаються адміністративно-

господарські санкції можна класифікувати наступним чином:  

1) порушення правил здійснення господарської діяльності виявляється у її 

неналежній організації:  

o недотриманні спеціальних вимог;  

o порушення правил конкуренції;  

o порушення норм екологічної безпеки; 

o недотримання правил використання цілісних майнових комплексів 

державних підприємств; 

o невиконанні індивідуальних приписів органів державної влади та місцевого 

самоврядування;  

2 ) за способом правопорушення поділяються на: 

o невиконання приписів органів державного нагляду та контролю;  

o недотримання встановлених вимог, положень, стандартів і правил 

організації та здійсненні господарської діяльності;  

3) за порядком вчинення:  
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o разові; 

o триваючі; 

o повторювані; 

4)  залежно від форми ліквідації негативних господарських результатів на:  

o правопорушення, протидія яким допускається без припинення чи зупинення 

діяльності суб'єкта господарювання; 

o правопорушення, протидія котрим неможлива без ліквідації, реорганізації 

або зупинення діяльності порушника. 

Строк позовної давності для застосування адміністративно-господарських 

санкцій - шість місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік 

з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил 

здійснення господарської діяльності. 

Але у випадках, передбачених законом, цей строк може бути іншим [2, 250]. 

Зокрема, це правило не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок 

стягнення яких визначені Податковим кодексом, Законами України Про валюту і 

валютні операції, Про банки і банківську діяльність та іншими законами, контроль 

за дотриманням яких покладено на органи доходів і зборів.  

Розглянемо окремі приклади застосування деяких видів адміністративно -

господарських санкцій. 

Адміністративно-господарський штраф є одним із найпоширеніших видів 

адміністративно-господарських санкцій.   

Адміністративно-господарський штраф має свої особливості: застосовується 

лише у вертикальних відносинах; застосовується за постановою компетентних 

органів, наприклад, санітарно-епідеміологічної служби – за порушення санітарно-

епідеміологічних вимог; застосовується як правило, в судовому порядку; 

застосовується без додержання претензійного порядку; застосовується за наявності 

лише протиправної поведінки (фактична підстава). 

Наприклад, випадки застосування адміністративно-господарського штрафу 

передбачені Законом України Про ціни і ціноутворення. 

Так  за порушення законодавства про ціни і ціноутворення до суб’єктів 

господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції за: 

1) порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування 

державних регульованих цін - вилучення необґрунтовано одержаної виручки, що 

становить позитивну різницю між фактичною виручкою від продажу (реалізації ) 

товару та виручкою за цінами, сформованими відповідно до запровадженого 

способу регулювання (крім тих, що на постійній основі надають житлово-

комунальні послуги або мають адресного споживача), та штраф у розмірі  

100 відсотків необґрунтовано одержаної виручки; 

2) стягнення плати за товари, які згідно із законодавством надаються 

безоплатно, - штраф у розмірі 100 відсотків вартості проданих (реалізованих) 

товарів; 

3) надання уповноваженим органам недостовірних відомостей - штраф у 

розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

4) невиконання приписів уповноважених органів або створення перешкод 

для виконання покладених на них функцій - штраф у розмірі 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Така адміністративно-господарська санкція як скасування державної 

реєстрації суб’єкта господарювання (припинення юридичної особи) може 

здійснюватися тільки за рішенням суду.  
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Підставою застосування такої санкції здебільшого є неподання протягом 

більше одного року до державної податкової служби податкових декларацій та 

документів фінансової звітності. Врегульовано ці відносини положеннями Закону 

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. А застосовується здебільшого господарськими та 

адміністративними судами. 

Ще однією санкцією, передбаченою чинним законодавством, є конфіскація 

майна. З метою  запобігання або припинення правопорушенню у державну 

власність передається майно, цілісний майновий комплекс підприємства.  

Конфіскація як господарсько-правова санкція застосовується за умови, що майно 

правопорушника стало знаряддям правопорушення, а також за умови, що інший 

спосіб протидії цьому правопорушенню не можливий.  

Конфісковано може бути лише на майнові активи, що належать суб'єктам 

господарювання на праві приватної власності. Конституція України гарантує  

непорушність права приватної власності. 

Таким чином, важливо, що на відміну від інших адміністративно-

господарських санкцій, конфіскація майна відбувається тільки в судовому 

порядку.  

Нерідко законодавець застосовує за одне правопорушення відразу кілька 

видів адміністративно-господарських санкцій. Так, наприклад, здійснення 

господарської діяльності без отримання ліцензії на провадження виду 

господарської діяльності тягне за собою накладення адміністративного  штрафу [3]. 

Так, згідно із ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на провадження виду 

господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, або у 

період зупинення дії ліцензії, у разі якщо законодавством не передбачені умови 

провадження ліцензійної діяльності у період зупинення дії ліцензії, або без 

одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене 

законом, - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої 

продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок 

вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої [2, Ст. 164].  

Але такі ж дії вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з 

отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від 

двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

одночасною конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини 

і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного 

правопорушення. 

Крім цього, надання суб'єктом господарювання органу ліцензування, 

дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства - тягне за собою 

накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян [2]. 

Як бачимо, наведений приклад містить можливість одночасного накладення 

і адміністративно-господарського штрафу і конфіскації виготовленої продукції, 

знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього 

адміністративного правопорушення. 

Більше цього, як встановлено ст. 164 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, аналогічний вид відповідальності буде застосований до 
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учасників господарської діяльності за здійснення такої господарської діяльності 

без державної реєстрації. 

В порядку передбаченому окремим законом застосовуються й інші види 

адміністративно-господарських санкцій. 

Враховуючи законодавче врегулювання адміністративно-господарських 

санкцій, їх особливі ознаки можна узагальнити наступним чином: 

  застосовуються за порушення встановлених правил здійснення 

господарської діяльності; 

  застосовуються до суб'єктів господарювання; 

  встановлюються виключно законами; 

 застосовуються за порушення законодавчих актів; 

 являють собою заходи організаційно-правового або майнового характеру; 

 спрямовані на припинення правопорушення; 

 спрямовані на ліквідацію наслідків правопорушення; 

 застосовуються органами владних повноважень; 

 порядок застосування визначається законодавчими актами. 

Дослідники адміністративно-господарських санкцій, крім цього, виокремлюють 

спеціальні ознаки, як: 

1.  Порядок застосування цих санкцій – здебільшого адміністративний (за 

рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до 

компетенції яких входить контроль за дотриманням відповідних актів законодавства у 

сфері господарювання), а в ряді випадків – судовий. 

2. Спеціальні строки застосування вказаних санкцій - можуть бути застосовані 

протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з 

дня порушення, крім випадків, передбачених законом).  

3.  Наявність встановлених законом [2, ст. 249] гарантій про право оскаржити дії чи 

рішення органів владних повноважень, що застосували ці санкції, в тому числі і право на 

відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неправомірним їх застосуванням [3].  

4. Головне призначення їх застосування - припинення правопорушення, 

ліквідацію наслідків правопорушення. Але не всім видам адміністративно-

господарських санкцій притаманні одночасно обидві зазначені цілі; 

5. Не всі види адміністративно-господарських санкцій є заходом юридичної 

відповідальності; 

Отже, вважаємо, що цілком виправдано адміністративно-господарські санкції 

вважати і видом господарсько-правової відповідальності і заходами адміністративної 

відповідальності. Адже слід враховувати комплексний зміст господарського права, 

правові норми, якого не обмежуються виключно нормами Господарського кодексу.  
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АРЕШТ ЯК КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ  

 

Арешт як вид кримінального покарання з'явився у 2001 році, коли законодавець 

визначив його у ст. 60 чинного  Кримінального кодексу (далі – КК) України. Згідно до 

положень цієї статті, арешт – це тримання засудженого в умовах ізоляції [1].  

Арешту як виду покарання притаманна ціла низка ознак, які поділяються на 

загальні та специфічні. 

Загальними ознаками є такі, що характерні для всіх покарань, передбачених у ст. 

51 КК України, а саме: 

 арешт є заходом державного примусу; 

 єдиною підставою застосування арешту є обвинувальний вирок суду, що 

набрав законної сили; 

  арешт застосовується тільки до тієї особи, яка визнана судом винною у 

вчиненні кримінального правопорушення 

 метою арешту є кара, виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню 

нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами; 

 арешт тягне за собою судимість.  

Поряд з тим, арешту притаманні також і специфічні ознаки. Серед 

найважливіших з них слід виділити: 

   особливий зміст виконання і відбування; 

   спеціально встановлене місце відбування – арештний дім; 

   режим підвищеної суворості; 

   короткочасність відбування покарання [2]. 

Арешт належить до основних видів покарань і не може застосовуватися як 

додаткове покарання. Арешт призначається судом як покарання лише у випадках, коли 

це безпосередньо передбачене санкціями статей Особливої частини КК України. У 

санкціях статей арешт, як правило, вказується альтернативно з іншими основними 

покараннями. Лише при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

диспозицією ст. 395 КК України «Порушення правил адміністративного нагляду», 

арешт є єдиною мірою покарання [3].  

Щодо строку розглядуваного виду покарання, то він визначений в межах від 

одного до шести місяців. Для неповнолітніх законодавець встановив його на третину 

меншою тривалістю, ніж для повнолітніх суб'єктів кримінального правопорушення – у 

ст. 101 КК України передбачається термін від 15 до 45 діб [1].  

При складанні покарань за сукупністю кримінальних правопорушень та 

сукупністю вироків, застосовуються положення ст. 72 КК України: 

 одному дню позбавлення волі на певний строк відповідає один день арешту  

(п. 1., ч.1); 

 одному дню арешту відповідають: 2 дні обмеження волі, 3 дні службового 

обмеження для військовослужбовців, 3 дні виправних робіт (п.2, ч.1); 
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 одному дню арешту відповідають 8 годин громадських робіт (п.4, ч.1). 

Арешт як вид кримінального покарання не застосовується до осіб, які не досягли 

шістнадцятирічного віку, а також до вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до 

семи років [1]. 

Порядок і умови виконання покарання у виді арешту регламентуються 

положеннями Кримінально-виконавчого кодексу (далі – КВК) України та Правилами 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарання (далі – Правила) [4]. 

Існують загальні вимоги до ізоляції засуджених до покарання у виді арешту, які 

передбачені положеннями ст. 51 КВК України: 

 чоловіків – окремо від жінок; 

 неповнолітніх – окремо від усіх інших категорій засуджених; 

 засуджених, яких уперше притягнуто до кримінальної відповідальності,- 

окремо від осіб, які раніше притягались до кримінальної відповідальності; 

 засуджених, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, – 

окремо від засуджених, які раніше не відбували покарання в місцях позбавлення волі; 

 засуджених, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, юстиції та 

правоохоронних органах, – окремо від інших засуджених;  

 іноземних громадян і осіб без громадянства, як правило, – окремо від інших 

засуджених. 

Відповідно до розділу XXVIII Правил, засуджені відбувають увесь строк 

покарання в одному арештному домі. Переведення засудженого з одного арештного 

дому до іншого допускається у разі його хвороби або для забезпечення його особистої 

безпеки, а також з інших поважних причин, що перешкоджають подальшому 

перебуванню засудженого в цьому арештному домі.  

Особливості даного виду покарання для засуджених військовослужбовців 

визначені ст. 55 КВК України: 

 відбувають покарання на гауптвахті;  

 направляються на гауптвахту для відбування арешту в десятиденний строк 

після одержання розпорядження суду про виконання вироку; 

 час відбування арешту до загального строку військової служби і вислуги років 

для присвоєння чергового військового звання не зараховується, крім випадків 

сумлінної поведінки та ставлення до військової служби; 

 не може бути представлений до присвоєння чергового військового звання, 

призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби, звільнений з 

військової служби, за винятком випадків визнання його непридатним до військової 

служби за станом здоров'я; 

 під час відбування арешту виплачується оклад за військове звання.  

Згідно з положеннями КВК України та Правил засуджені до арешту також  

наділені комплексом прав та обов’язків.  

Щодо аналізу відбування такого покарання як арешт, то засуджені відбувають 

призначений їм термін у більш суворих умовах ніж особи, засуджені до позбавлення 

волі. Наприклад, на засуджених до арешту не поширюється можливість отримання 

відпустки, звільнення від відбування покарання з випробуванням, умовно-дострокового 

звільнення, заміни не відбутої частини покарання більш м’яким, не впливає на термін 

та умови відбування покарання і сумлінна поведінка засудженої особи та її відношення 

до праці [5].  

Арешт як кримінальне покарання треба відрізняти від арешту як стягнення за 

вчинення адміністративного правопорушення, що передбачене положеннями ст. 32 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КАП) та арешту з 
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триманням на гауптвахті (ст.    КАП), який застосовується як адміністративне 

стягнення за порушення військової дисципліни до рядових (матросів) та сержантів 

(старшин) військової служби та тих, хто проходить службу за контрактом, крім 

військовослужбовців-жінок. 

Отже, арешт являє собою покарання, яке може бути застосоване лише як 

основне. Цей вид покарання  пов'язаний з ізоляцією засудженого від суспільства, проте 

не пов'язаний із обмеженнями майнового характеру. Щодо класифікації арешту за 

суб'єктом, до якого може застосовуватися такий вид покарання, то арешт належить до 

загальних покарань..  

Слід звернути увагу на те, що у статті 3.2.9. Проекту КК України (Контрольний 

текст станом на 22.09 2022) арешт визначається  як  примусове обмеження у реалізації 

права на особисту свободу шляхом тримання засудженої особи в установі виконання 

покарання на строк від 15 днів до 3 місяців;. закріплюється положення про те, що 

арешт призначається у днях, місяцях або місяцях і днях, а також досить слушно 

застерігається, що арешт не може бути призначений:1) вагітній жінці; 2) особі з 

інвалідністю І групи. 

Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що арешт — це встановлений законом 

про кримінальну відповідальність вид покарання, який передбачає тимчасову ізоляцію 

засуджених на певний строк, постійний нагляд за ними та контроль з боку персоналу за 

виконанням покладених на них обов'язків. 
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ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ВІДМІННОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ 

 

Для забезпечення верховенства права, законності, підзвітності, прозорості 

органів сектору безпеки і оборони та інших органів, діяльність яких пов’язана з 

обмеженням у визначених законом випадках прав і свобод людини, сприяння їх 

ефективній діяльності й виконанню покладених на них функцій, зміцненню 

національної безпеки України покликаний демократичний цивільний контроль, який 
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становить комплекс здійснюваних відповідно до Конституції та законів України 

правових, організаційних, інформаційних, кадрових та інших заходів.  

Демократичний цивільний контроль, започаткований ще в середині минулого 

століття як інструмент нагляду суспільства за діяльністю державних органів і 

посадових осіб та відповідь демократичних політичних інститутів на небезпеку 

невиправданого посилення суспільної ролі військової організації, знайшов своє місце в 

національному законодавстві лише в 2003 році з прийняттям Закону України від 

19.06.2003 р. № 975-IV «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією та правоохоронними органами держави» [1, p. 677–678; 2].  

У розвиток демократичного цивільного контролю у сфері національної безпеки 

України прийнято Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII «Про національну безпеку 

України» (далі – Закон про національну безпеку) [3], який окремим роз ділом визначив 

основні норми демократичного цивільного контролю в Україні.  

Але, нажаль, як в першому, так і в другому законодавчому акті простежується 

декларативність правових норм та поверховий підхід до визначення термінів та понять.  

В першому законі безпосередньо контроль мав реалізовуватися шляхом 

звернення до Уповноваженого Верховної Ради Украї ни з прав людини та його 

представника у справах захисту  прав військовослужбовців, або до іншого державного 

органу в порядку, визначеному спеціальним законодавством, або шляхом участі у 

громадських організаціях.  

В той час, як досліджуючи зміст «демократичного цивільного контролю», до 

якого законодавець у статті 4 Закону про національну безпеку вніс контроль з боку 

Президента України, Верховної ради України, Ради національної безпеки і оборони 

України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, а також судовий контроль та громадський нагляд, треба насамперед 

звернутись до визначень термінів та понять, використаних законотворцем.  

Як правило, у міжнародному праві англомовним терміном «civilian» 

позначається особливий механізм прийняття управлінських рішень стратегічного рівня 

у військовій сфері державними органами, що не є безпосередньою частиною військової 

організації. У іншому випадку «civil» вживається (найчастіше як «civilsociety») коли 

йдеться про контроль з боку суспільства (громадськості) та його недержавних 

інститутів.  

На нашу думку законодавець спираючись на міжнародні стандарти організації 

демократичного цивільного контролю не визначив дійсний зміст англомовних термінів 

і поверхово застосував їх в національному законодавстві. Про це свідчить і те, що 

контроль з боку Президента України, Верховної ради України, Ради національної 

безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, а також судовий контроль віднесені до 

«цивільного», хоча вочевидь його слід визначати як контроль з боку державних чи 

представницьких органів. В той же час контроль з боку громадянського суспільства, 

який і має сутність «цивільного» закладеного в міжнародних нормах, можливо 

визначити як «публічний контроль», закладаючи в нього один із основних принципів – 

відкритість (прозорість, зрозумілість для громадянського суспільства та 

контрольованість ним) [4, 5].  

Звертає на себе увагу й використання у Законі про національну безпеку терміну 

«нагляд», який хоча і є синонімом слова «контроль», але не включає в себе такої мети 

«контролю» як «удосконалення і розвиток». Тобто за визначенням законодавця 

громадянське суспільство має наглядати (спостерігати) за сектором національної 

безпеки, виключаючи вплив на його удосконалення, що також не корелюється з 

міжнародними стандартами демократичного цивільного контролю.  
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ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Збройна агресія російської федерації, починаючи з 2014 року, яка набула своєї 

кульмінації у повномасштабному вторгненні в Україну в 2022 році, визначила 

актуальність  питань щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які 

вчинили державну зраду. Законодавець сьогодні перебуває в активній фазі пошуку 

ефективних юридичних механізмів протидії державній зраді. Тому перспектива 

подальшого розвитку кримінальної політики в галузі протидії злочинам проти основ 

національної безпеки України на сьогодні, як ніколи повинна перебувати в площині 

встановлення вичерпного переліку відповідних противоправних діянь, а також 

визначення ефективних заходів мір покарання за відповідні діяння з боку осіб, які їх 

вчинили. Особливо це стосується державної зради. 

Актуальними питаннями кримінальної відповідальності за державну зраду 

займались такі  вчені як: О.Ф. Бантишев, Г.З. Анашкін, В.М. Боровенко, Г.В. Андрусів, 

П.В. Хряпінський,  В. Баулін, В.А. Владіміров, Н.С. Кончук, В.Г. Кундеус,  

Ю.В. Луценко, М.І. Хавронюк, В.М. Шамара та ін.  Окремі аспекти цієї проблеми 

вивчали В. К. Грищук, В. О.Навроцький, Б.М. Діденко, В. С. Клягін, О. О. Дудоров, 

С. В. Дяков, Л. М. Демидова, Л.Д. Єрмаков, І. Л. Іванов, В. С. Картавцев, В. Г. Кундеус, 

В. К. Матвійчук, М. І. Мельник, Л. В. Мошняга, І. О. Харь, Р. Л. Чорний,  

В. М. Шлапаченко. Однак ситуація, яка склалася в Україні – воєнний стан –  вказує на 

те, що питання щодо дієвих методів та механізмів протидії злочинам проти основ 

національної безпеки, зокрема державної зради, потребує нових підходів відповідно до 

сучасних реалій в державі. 
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У будь-якій правовій державі однією з форм захисту національної безпеки 

виступає встановлення кримінальної відповідальності за умисні суспільно небезпечні 

діяння, що посягають на конституційний лад, територіальну недоторканність та 

суверенітет, зокрема і за державну зраду. 

В умовах повномасштабного вторгнення російської федерації деякі громадяни 

України та юридичні особи сприяли чи досі продовжують сприяти росії у вчиненні 

агресивних дій, що може проявлятися не лише у закликах підтримки війни проти 

України, а й заняттями посад у незаконних органах влади на тимчасово окупованій 

території та здійснення господарської діяльності з державою-агресором. Це змушує 

законодавця відповідним чином реагувати на сучасні виклики та на їх вплив[4]. 

Верховною Радою України 03.03.2022р  було прийнято Закон України «Про 

внесення змін до Кримінального Кодексу (далі – КК) України щодо посилення 

відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії 

режиму воєнного стану», яким стаття 111 КК України викладена в новій редакції [1].   

Склад державної зради сформульовано як діяння, що умисно вчинене 

громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 

недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці 

України, яке може полягати в трьох формах:  

1) перехід на бік ворога в період збройного конфлікту;  

2) шпигунство;  

3) надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам 

допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. 

До змін від 03.03.2022р  перша форма державної зради була сформульована як 

«перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту». 

Зараз вказівку на умову воєнного стану перенесено в ч. 2 ст. 111 КК України, якої 

раніше не було. Тобто законодавець сформулював кваліфікований склад державної 

зради. Наразі в Україні введено воєнний стан, тому будь-яке діяння, що є формою 

державної зради, буде інкримінуватися з урахуванням відповідної кваліфікуючої 

ознаки. 

Оскільки склад даного злочину є формальним, то такі ознаки об’єктивної 

сторони злочину, як суспільно небезпечні наслідки та причинний зв’язок між суспільно 

небезпечним діянням і наслідками не є обов’язковими ознаками об’єктивної сторони.  

Як слушно зазначає Н.С. Кончук, відповідальність за державну зраду настає незалежно 

від заподіяння конкретної шкоди, яка часто буває істотно віддаленою від діяння у часі, 

важко піддається конкретизації та доказуванню [4, с. 35 ]. 

Актуалізуючи законодавство до сучасних умов, Верховна Рада 03.03.2022р.  

прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність», яким КК 

України доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», що обумовило необхідність 

чіткого розмежування державною зрадою та колабораційною діяльністію [2]. 

Об’єктом як колабораційної діяльності, так і державної зради є суспільні 

відносини у сфері основ національної безпеки України, проте різниця полягає, 

насамперед, в об’єктивній стороні.  Якщо державна зрада проявляється у зазначених 

вище трьох формах, то об’єктивна сторона колабораційної діяльності полягає у таких 

формах прояву,  які передбачені частинами 1-7 ст. 111-1 КК України. 

Окрім того, суб’єктом державної зради може бути  лише громадянин України, 

який досяг 16-річного віку. Колабораційна діяльність може бути вчинена не лише 

громадянином України, ч. 4 розглядуваної статті містить вказівку стосовно 

господарської діяльності з державною-агресором. Господарська діяльність 

здійснюється суб’єктом господарювання незалежно від організаційно-правової форми 



135 

та форми власності. Відповідні зміни також внесені до ст. 96-3 та 96-5 КК України, 

відповідно до яких вчинення від імені юридичної особи її уповноваженою особою 

кримінальних правопорушень за ст. 111-1 КК України, є підставою для кримінального 

провадження щодо такої юридичної особи.  

Суб’єктивна сторона державної зради характеризується виключно прямим 

умислом, колабораційної  діяльності – прямим або непрямим умислом. У ряді складів 

кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 5, 7 ст. 111-1 КК України, 

важливе значення має добровільність. Якщо особа здійснювала відповідні дії не 

добровільно, а під примусом (байдуже яким), то склад злочину відсутній. 

Обов’язковою ознакою державної зради є мета – заподіяння шкоди 

суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній 

чи інформаційній безпеці України. Щодо ст. 111-1 КК України, то мета як обов’язкову 

ознака передбачена у  ч. 3 – пропаганда збройної агресії проти України та ч.6 – мета 

організації та проведення заходів (або) та саме активної участі в них задля підтримки 

держави-агресора або уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти 

України. У злочинах, передбачених іншими частинами  ст. 111-1 КК України, мета є 

факультативною ознакою суб’єктивної сторони. 

Необхідно враховувати також, що державна зрада вчиняється на користь будь-

якої держави, колабораційна діяльність вчиняється лише на користі держави агресора, 

наразі державою-агресором в Україні визнається російська федерація. 

Таким чином, критеріями розмежування складів злочинів, передбачених ст. 111 

та 111-1 КК України  є ознаки їх складів, зокрема форми прояву об’єктивної сторони, 

обстановка вчинення злочину, а також суб’єктивні ознаки.  Важливим є визначення 

мети вчинення кримінальних правопорушень та на користь якої держави здійснюється 

кримінальне правопорушення [3]. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, доходимо висновку, що  події, які сталися 

24 лютого 2022 року – початок повномасштабної війни росії проти України,  надали 

підстави для перегляду  положень  ст. 111 КК України, посилення відповідальності за 

злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного 

стану, а також встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність 

і доповнення КК України відповідною ст. 111-1.  

Колабораційна діяльність тісно пов’язана з державною зрадою, формулювання 

об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 111 КК України, викладено загально, 

тому форми колабораційної діяльності, що передбачені ст. 111-1 КК України, можуть 

виглядати як окремі випадки державної зради. Вказане створюватиме певні складнощі 

щодо правильної кваліфікації  цих злочинів, що вимагає від науки кримінального права 

подальших досліджень в цій сфері. 
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ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

 

Проникнення у житло, інше приміщення чи сховище виступає кваліфікуючою 

ознакою таких кримінальних правопорушень проти власності як крадіжка (частина 3 

статті 185 Кримінального кодексу (далі - КК) України); грабіж (частина 3 статті 186 КК 

України); розбій (частина 3 статті 187 КК України). 

У науці кримінального права прийнято ідентифікувати цю ознаку місцем або 

способом вчинення кримінального правопорушення. Таке вузьке тлумачення видається 

нам неоднозначним і таким, що не повністю розкриває сутність цієї кваліфікуючої 

ознаки. Неоднакове тлумачення кримінального закону призводить до проблем 

кваліфікації зазначених кримінальних правопорушень чи виникнення труднощів при 

розслідуванні діянь, які містять ознаки заволодіння чужим майном, поєднаного з 

проникненням в житло, інше приміщення чи сховище.  

Застосовуючи буквальне тлумачення кримінального закону, можна умовно 

виділити дві складові які законодавець заклав при формуванні цієї кваліфікуючої 

ознаки. 

По-перше, це словосполучення «проникнення», яке характеризує яким способом 

або за допомогою чого вчинялось кримінальне правопорушення. Фактично воно 

повністю розкриває зміст та ознаки способу вчинення кримінального правопорушення.  

У постанові Верховного Суду України від 18 квітня 2018 року (справа 

№569/1111/16-к) Велика Палата надала висновок  щодо поняття проникнення як 

кваліфікуючої ознаки зазначених кримінальних правопорушень [3], в якому виділила 

два критерії проникнення – фізичний та юридичний. 

Фізичний критерій характеризує встановлення факту входження до житла, 

приміщення чи іншого сховища; час, спосіб, місце та обставини входження з 

урахуванням режиму доступу до нього. 

Юридичний критерій характеризує незаконність входження або перебування в 

такому приміщенні, що обумовлюється відсутністю в особи права на перебування у 

ньому; мета, яка характеризується усвідомленням особи факту незаконного входження 

та перебування в такому приміщенні та бажання саме таким чином вчинити 

кримінальне правопорушення. 

Таким чином, Верховний Суд вказав на характеристику проникнення як способу 

вчинення даного кримінального правопорушення – тобто те, що саме шляхом 

проникнення вчиняється крадіжка, грабіж чи розбій, які передбачені диспозиціями 

частини 3 статті 185, частини 3 статті 186, частини 3 статті 187 КК України (яким 

способом? – способом проникнення). 

Н. О. Антонюк зазначає, що для правильного розуміння змісту проникнення слід 

виділяти його об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Об’єктивні ознаки проникнення - факт 

потрапляння у житло, інше приміщення чи сховище вчинений певним способом 

проникнення, а суб’єктивні ознаки – усвідомлення незаконності проникнення та ціль, з 

якою вчинюється проникнення, тобто бажання викрасти майно, заволодіти ним  

[1, с. 304]. 
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По-друге, слова «житло», «інше приміщення», «сховище» вказують на місце, де 

вчиняється певне кримінальне правопорушення. Тобто законодавець конкретно 

визначив перелік місць, проникнення в які при вчиненні кримінальних правопорушень 

буде розглядатись як обставина, що посилює кримінальну відповідальність. 

В. М. Бурдін зазначив, що під житлом потрібно розуміти не тільки приміщення, 

яке спеціально призначене і придатне для проживання у ньому, але й будь-яке інше 

приміщення або навіть пересувні (не стаціонарні) об’єкти чи просто окреслені 

території, на яких (у межах яких) особа веде своє приватне життя і має достатні 

підстави вважати, що сторонні особи будуть поважати таку її приватність [2, с. 180]. 

Під приміщенням очевидно розуміють будь-яку будівельну конструкцію, яка має 

стіни і дах, щоправда не можна не брати до уваги того факту, що вона може бути і 

переносною, наприклад, тимчасове складське приміщення зі сендівчпанелей, яке можна 

демонтувати і встановити згодом у іншому місці [2, с. 181]. У постанові Касаційного 

кримінального суду від 19 березня 2019 року (справа № 497/349/16-к) Суд констатував, 

що під приміщенням, в тому числі, треба розуміти внутрішню частину будівлі, споруди 

або багатоповерхового будинку, які належать колективу, організації, державі чи 

приватній особі [4]. 

Щодо поняття «сховище», то у  постанові від 19 листопада 2018 року (справа № 

205/5830/16-к) Об'єднана палата Касаційного кримінального суду зробила висновок про 

те, що сховище - це завжди певне місце або територія, які використовуються для 

постійного чи тимчасового зберігання матеріальних цінностей та мають будь-які засоби 

охорони від доступу сторонніх осіб (наприклад, огорожа, наявність охоронця, 

сигналізація), що унеможливлюють (суттєво ускладнюють) вільне та безперешкодне 

потрапляння до них сторонніх осіб [5]. 

З наведених підходів науковців та позицій Верховного Суду України щодо 

тлумачення понять, які містяться у розглядуваній кваліфікуючій ознаці, доходимо 

таких висновків: 

1) проникнення означає те, яким чином вчиняється кримінальне 

правопорушення і виступає способом його вчинення; 

2) поняття «житло», «інше приміщення» та «сховище» вказують на місце 

вчинення кримінального правопорушення – конкретизує той перелік місць, 

проникнення у які під час вчинення крадіжки, грабежу або розбою диференціюється 

кримінальна відповідальність. 

3) кваліфікуюча ознака «проникнення у житло, інше приміщення та сховище» 

одночасно виступає як способом, так і місцем вчиненням кримінального 

правопорушення. 

Таким чином, пропонуємо застосовувати змішаний підхід до тлумачення цієї 

ознаки, який полягатиме у тому, що вона одночасно виступає способом та місцем 

вчинення зазначених кримінальних правопорушень проти власності та обовʼязковою 

ознакою обʼєктивної сторони кваліфікованих складів цих кримінальних 

правопорушень. 
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ 

(ПІДСТАВИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ) 

 

Реалізація прокурором повноважень на звернення до суду можлива згідно ст. 23 

Закону України "Про прокуратуру" [1], зокрема щодо представництва інтересів 

держави в суді. 

Згідно з частиною 2 статті 2 Цивільного кодексу України (ЦКУ) одним із 

учасників цивільних відносин є держава Україна, яка відповідно до статей 167, 170 

ЦКУ набуває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи державної влади у 

межах їхньої компетенції, встановленої законом, та діє у цивільних відносинах на 

рівних правах з іншими учасниками цих відносин. 

За змістом частини 3 статті 4 ГПК України [2] до господарського суду у справах, 

віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

Згідно із частиною 3 статті 41 ГПК України у господарських справах можуть 

також брати участь органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в 

інтересах інших осіб. 

Статтею 53 ГПК України визначено участь у судовому процесі органів та осіб, 

яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

Передумовою участі органів та осіб, передбачених статтею 53 ГПК України, в 

господарському процесі є набуття ними господарського процесуального статусу 

органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших 

осіб, та наявність процесуальної правосуб’єктності, яка передбачає процесуальну 

правоздатність і процесуальну дієздатність. 

На відміну від осіб, які беруть участь у справі (позивач, відповідач, третя особа, 

представник), відповідні органи та особи повинні бути наділені спеціальною 

процесуальною правоздатністю, тобто здатністю мати процесуальні права та обов’язки 

органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

Така процесуальна правоздатність настає з моменту виникнення у цих осіб відповідної 

компетенції або передбачених законом повноважень. Необхідною умовою такої участі 

є норми матеріального права, які визначають випадки такої участі, тобто особи, 

перелічені статтею 53 ГПК України, можуть звернутися до суду із позовною заявою або 

беруть участь в процесі лише у випадках, чітко встановлених законом. 

Відповідно до частин 3-5  статті 53 ГПК України у визначених законом випадках 

прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його 

позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій 

відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апеляційну, 
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касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій 

заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх 

захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також зазначає 

орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних 

правовідносинах. Невиконання цих вимог має наслідком застосування положень, 

передбачених статтею 174 цього Кодексу. 

У разі відкриття провадження за позовною заявою, поданою прокурором в 

інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у 

спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача. У разі 

відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду 

прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі набуває статусу позивача. 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 131-1 Конституції України [3] в Україні 

діє прокуратура, яка здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних 

випадках і в порядку, що визначені законом. 

У своєму рішенні від 05.06.2019 року №4-р(II)/2019 Конституційний Суд України 

[4] вказав, що Конституцією України встановлено вичерпний перелік повноважень 

прокуратури, визначено характер її діяльності і в такий спосіб передбачено її існування 

і стабільність функціонування; наведене гарантує неможливість зміни основного 

цільового призначення вказаного органу, дублювання його повноважень/функцій 

іншими державними органами, адже протилежне може призвести до зміни 

конституційно визначеного механізму здійснення державної влади її окремими 

органами або вплинути на обсяг їхніх конституційних повноважень. 

Положення пункту 3 частини 1 статті 131-1 Конституції України відсилає до 

спеціального закону, яким мають бути визначені виключні випадки та порядок 

представництва прокурором інтересів держави в суді. Таким законом є Закон України 

"Про прокуратуру" [1]. 

Відповідно до частини 1, абзацу 1 частини 3 та абзацу 1 частини 4 статті 23 

Закону України "Про прокуратуру" прокурор здійснює представництво в суді законних 

інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо 

захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної 

влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до 

компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого 

органу. Наявність таких обставин обґрунтовується прокурором у порядку, 

передбаченому частиною 4 цієї статті. Наявність підстав для представництва має бути 

обґрунтована прокурором у суді. Прокурор вправі представляти інтереси громадянина 

або держави в суді, представництво яких полягає у здійсненні процесуальних та інших 

дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, 

встановлених законом. 

У пункті 76 постанови від 26.05.2020 року у справі № 912/2385/18 Велика Палата 

Верховного Суду [5] зазначила, що відповідно до частини 3 статті 53 Закону України 

"Про прокуратуру" прокурор може представляти інтереси держави в суді лише у двох 

випадках: 1) якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює 

компетентний орган; 2) у разі відсутності такого органу. При цьому поняття 

«компетентний орган» у цій постанові вживається в значенні органу державної влади, 

органу місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних повноважень, до 

компетенції якого віднесені відповідні повноваження. 

Отже, аналіз положень частин 3-5 статті 53 ГПК України у взаємозв’язку зі 

змістом частини 3 статті 23 Закону України "Про прокуратуру" дає підстави вважати, 
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що прокурор може представляти інтереси держави в суді лише у двох виключних 

випадках: 1) якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює 

орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 

повноважень, до компетенції якого віднесено відповідні повноваження; 2) у разі 

відсутності такого органу. 

Перший "виключний випадок" передбачає наявність органу, який може 

здійснювати захист інтересів держави самостійно, а другий – відсутність такого органу. 

Однак, підстави представництва інтересів держави прокуратурою у цих двох випадках 

істотно відрізняються. 

У першому випадку прокурор набуває право на представництво, якщо 

відповідний суб’єкт владних повноважень не здійснює захисту або здійснює 

неналежно. 

Поняття "нездійснення захисту" має прояв в усвідомленій пасивній поведінці 

уповноваженого суб’єкта владних повноважень – він усвідомлює порушення інтересів 

держави, має відповідні повноваження для їх захисту, але всупереч цим інтересам за 

захистом до суду не звертається. 

"Здійснення захисту неналежним чином" має прояв в активній поведінці 

(сукупності дій та рішень), спрямованій на захист інтересів держави, але яка є 

неналежною. 

"Неналежність" захисту може бути оцінена з огляду на встановлений порядок 

захисту інтересів держави, який, серед іншого, включає досудове з’ясування обставин 

порушення інтересів держави, обрання способу їх захисту та ефективне здійснення 

процесуальних прав позивача. 

Отже, захищати інтереси держави повинні насамперед відповідні суб’єкти 

владних повноважень. При цьому, щоб інтереси держави не залишилися 

незахищеними, прокурор виконує субсидіарну роль, замінює у судовому провадженні 

відповідного суб’єкта владних повноважень, який всупереч вимогам закону не 

здійснює захисту або робить це неналежно. У кожному такому випадку прокурор 

повинен навести (а суд перевірити) причини, які перешкоджають захисту інтересів 

держави належним суб’єктом, і які є підставами для звернення прокурора до суду. 

Прокурор не може вважатися альтернативним суб’єктом звернення до суду і 

замінювати належного суб’єкта владних повноважень, який може захищати інтереси 

держави. 

Велика Палата Верховного Суду своєю постановою від 26.06.2019р. у справі 

№587/430/16-ц [6] конкретизувала висновок Верховного Суду у складі колегії суддів 

об’єднаної палати Касаційного господарського суду, викладений у постанові від 

07.12.2018р. у справі №924/1256/17, вказавши, що процедура, передбачена абзацами 3 і 

4 частини 4 статті 23 Закону, застосовується до встановлення наявності підстав для 

представництва інтересів держави в суді у випадку, якщо захист законних інтересів 

держави не здійснює або неналежним чином здійснює суб’єкт владних повноважень, до 

компетенції якого віднесені повноваження з такого захисту. 

Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді 

виключно після підтвердження судом таких підстав для представництва. Прокурор 

зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про це громадянина та 

його законного представника або відповідного суб’єкта владних повноважень. У разі 

підтвердження судом наявності підстав для представництва прокурор користується 

процесуальними повноваженнями відповідної сторони процесу. 

У свою чергу, врегульовуючи розбіжності у правових позиціях, Велика Палата 

Верховного Суду постановою від 26.05.2020р. у справі №912/2385/18 [5] уточнила 

власні висновки та вказала, що прокурор, звертаючись до суду з позовом, має 
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обґрунтувати та довести підстави для представництва, однією з яких є бездіяльність 

компетентного органу. Бездіяльність компетентного органу означає, що він знав або 

повинен був знати про порушення інтересів держави, але не звертався до суду з 

відповідним позовом у розумний строк. 

Звертаючись до компетентного органу до подання позову в порядку, 

передбаченому статтею 23 Закону України "Про прокуратуру", прокурор фактично 

надає йому можливість відреагувати на стверджуване порушення інтересів держави, 

зокрема, шляхом призначення перевірки фактів порушення законодавства, виявлених 

прокурором, вчинення дій для виправлення ситуації, а саме подання позову або 

аргументованого повідомлення прокурора про відсутність такого порушення. 

Невжиття компетентним органом жодних заходів протягом розумного строку 

після того, як цьому органу стало відомо або повинно було стати відомо про можливе 

порушення інтересів держави, має кваліфікуватися як бездіяльність відповідного 

органу. Розумність строку визначається судом з урахуванням того, чи потребували 

інтереси держави невідкладного захисту (зокрема, через закінчення перебігу позовної 

давності чи можливість подальшого відчуження майна, яке незаконно вибуло із 

власності держави), а також таких чинників, як: значимість порушення інтересів 

держави, можливість настання невідворотних негативних наслідків через бездіяльність 

компетентного органу, наявність об’єктивних причин, що перешкоджали такому 

зверненню тощо. 

Таким чином, прокурору достатньо дотриматися порядку, передбаченого статтею 

23 Закону України "Про прокуратуру", і якщо компетентний орган протягом розумного 

строку після отримання повідомлення самостійно не звернувся до суду з позовом в 

інтересах держави, то це є достатнім аргументом для підтвердження судом підстав для 

представництва. Якщо прокурору відомі причини такого незвернення, він обов’язково 

повинен зазначити їх в обґрунтуванні підстав для представництва, яке міститься в 

позові. Але якщо з відповіді зазначеного органу на звернення прокурора такі причини 

з’ясувати неможливо чи такої відповіді взагалі не отримано, то це не є підставою 

вважати звернення прокурора необґрунтованим. 
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ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  

З ПРАВ ЛЮДИНИ УКРАЇНОЮ 

 

Загальноєвропейські стандарти прав та свобод людини закріплено в Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, прийнятій Радою Європи 1950 року 

(Далі - Конвенція). Вона стала справжнім «європейським біллем про права», 

«конституційним документом європейського публічного порядку».  

Однак сучасні реалії виявляють низку прогалин і колізій, дискусійних питань 

щодо забезпечення належного виконання рішень ЄСПЛ, тому саме процес реалізації 

гарантій права громадян України на звернення до ЄСПЛ та особливостей виконання 

його рішень набуває актуальності в умовах воєнного стану в Україні. Це зумовлює 

необхідність більш ретельного вивчення змісту Конвенції, рішень ЄСПЛ, висвітлення 

способів забезпечення їх виконання, а також конституційних засад виконавчого 

провадження в Україні як гарантії захисту прав людини та громадянина та визначення 

шляхів розв’язання проблем у цій сфері.  

Розроблення механізму дії Конвенції не має на меті створити новий різновид 

права, проте покликане чітко закріпити стандарт прав людини, вже наявний у Західній 

Європі. Водночас певні обставини входження нашої країни до Ради Європи та 

ратифікації Конвенції мають додаткове правове навантаження. Проте деяка 

невідповідність національного законодавства та практики змістові й обсягу 

конвенційних гарантій не зумовила зміни у формулюванні ст. 1 Конвенції для України і 

наша держава не висловила застережень щодо тексту зазначеної статті, зокрема, її 

доконаного характеру.  

Відповідно до ст. 1 Конвенції, сторони зобов’язалися гарантувати кожному, хто 

перебуває під їх суверенною юрисдикцією, певні індивідуальні права та свободи. 

Оскільки цей документ уклали держави, то можна припустити, що договір стосується 

відносин між державами. Однак ця думка є хибною, адже в Конвенції не передбачено 

для держав жодних взаємних прав чи обов’язків. Зі змісту ст. 1 документа випливає, що 

держави беруть зобов’язання не одна щодо іншої, а спільно – перед третіми особами, 

які перебувають під їх суверенною юрисдикцією [1].  

Зміст ст. 9 Конституції України надає можливість стверджувати, що Конвенція є 

складовою національного законодавства, оскільки Верховна Рада України надала згоду 

на її обов’язковість [2; 3]. Причому, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

міжнародні договори України» [4], норми підлягають застосуванню в тому самому 

порядку, що й приписи інших актів національного законодавства. Фактично Конвенція 

не лише визначає найбільш вдалу у світі систему норм міжнародного права захисту 

прав людини, а й становить одну з більш розвинених форм міжнародної юридичної 

процедури. Вона є складовою національного законодавства України, на яку можна та 

потрібно посилатися у відповідних національних провадженнях.  

Окремі процесуальні вітчизняні нормативно-правові акти безпосередньо містять 

вказівки щодо необхідності врахування практики ЄСПЛ у певних провадженнях. У 

преамбулі до Конвенції йдеться про те, що її мета полягає в колективному (а не 

індивідуальному) забезпеченні відповідних прав і свобод. Тому саме потреба 

колективного, а отже безстороннього, забезпечення прав людини спонукала до 
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заснування невдовзі ЄСПЛ (ст. 19 Конвенції) [1], покликаного контролювати 

дотримання прав і свобод людини та громадянина, закріплених у Конвенції.  

Конкретизація прав і свобод у нормах галузевого законодавства має певні 

особливості, що ґрунтуються на специфічному змісті прав та свобод, закріплених 

Конституцією України й зазначеною Конвенцією. Зміст законів має цілком відповідати 

гарантіям Конвенції, міжнародно-правовим стандартам та інтересам України як 

суверенної, правової, демократичної держави. Міністерства та центральні органи 

виконавчої влади в межах компетенції спрямовують свою діяльність на законодавче 

врегулювання наявних проблем, організаційне сприяння дотриманню прав і свобод 

людини. Нині вже можна констатувати певні досягнення в цій сфері. Рішучим кроком 

на шляху реформування правової системи України з метою гарантування дотримання 

прав і свобод людини та громадянина стало прийняття Закону України «Про державну 

виконавчу службу» 1998 року, у якому визначено засади організації та діяльності 

державної виконавчої служби, її завдання, правовий статус державних виконавців та їх 

соціальний захист.  

У Законі України «Про виконавче провадження» 1999 року було закріплено 

умови й порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що 

підлягають примусовому виконанню в разі невиконання їх у добровільному порядку ( 

на даний час - Закон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 

1404-VІІ [5]). Перед направленням відповідної заяви до ЄСПЛ правопорушення не 

обов’язково має бути доведено. Держава-позивач може поскаржитися й тоді, коли лише 

підозрює наявність цих правопорушень [6]. Суд уповноважений розглядати справи 

щодо посягання іншої держави на права громадян (підданих) не лише держави-

заявниці, а й у разі, якщо держава-заявниця прагне захистити права громадян інших 

держав (коли вбачає в діях іншої держави порушення прав і свобод людини та 

громадянина, закріплених у Конвенції та протоколах до неї) [7]. Питання розгляду 

міждержавних справ у ЄСПЛ нині надзвичайно актуальне для України, яка в умовах 

агресії, заручившись підтримкою міжнародного співтовариства, зокрема Ради Європи 

та її інституцій, розв’язує нагальні проблеми щодо захисту прав і свобод українських 

громадян, а також міждержавних відносин із Російською Федерацією. Україна вперше 

постала в ролі позивача у справах, пов’язаних із захистом прав людини, 2014 року.  

Також вона ініціювала розгляд у ЄСПЛ трьох справ, порушених проти 

Російської Федерації. Процес виконання нашою державою рішень ЄСПЛ є 

специфічним і різниться зі схемами реалізації рішень національних судів, іноземних 

судів й іноземних недержавних установ. З огляду на міжнародні зобов’язання, 

передбачені Конвенцією, і наддержавний статус ЕСПЛ, визначено особливі механізми 

реалізації його рішень [8], зокрема в законах України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» та «Про виконавче 

провадження».  

На відміну від національних судів, ЄСПЛ не видає виконавчих листів, тому 

особа не повинна самостійно пред’являти рішення до виконання або в будь-який спосіб 

стимулювати його виконання. Держава зобов’язана сама виконати рішення Суду на 

користь особи. Позбавити її такого обов’язку може лише письмова відмова особи. 

Відмова від виконання рішення може бути частковою: наприклад, у разі несвоєчасної 

виплати основної суми особа отримує право на пеню, проте якщо затримка становила 

лише кілька днів і розмір пені незначний, вона може відмовитися від її нарахування [9].  

У контексті виконання рішень ЄСПЛ проблемним залишається закріплення 

обов’язку щодо з’ясування місцеперебування стягувача. На думку Н. Коломієць, 

«з’ясування місцезнаходження (місцеперебування) стягувача необхідне на етапі 

надсилання йому стислого перекладу рішення. Воно має бути покладено на орган 
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представництва. Для цього слід передбачити особливу процедуру та визначити 

відповідний алгоритм дій органу державної влади. Ідеться, наприклад, про можливість 

направлення запитів за останнім відомим місцем роботи. З огляду на це, доцільно 

внести зміни до Закону України «Про виконання рішень Європейського суду з прав 

людини», зобов’язавши орган представництва вживати заходів щодо з’ясування 

місцеперебування стягувача» [10].  

На наше переконання, ця пропозиція є слушною, адже сприятиме 

безперешкодній реалізації рішень ЄСПЛ. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», 

виконання рішень визначено як виплату стягувачеві відшкодування та вжиття 

додаткових заходів індивідуального та загального характеру [11].  

Додаткові заходи індивідуального характеру спрямовані на забезпечення 

відновлення порушених прав стягувача. Водночас застосування заходів загального 

характеру має на меті забезпечення дотримання Україною положень Конвенції, 

порушення яких встановлено рішеннями ЄСПЛ; забезпечення усунення недоліків 

системного характеру, на яких ґрунтується виявлене Судом порушення; усунення 

підстави для надходження до ЄСПЛ заяв проти України, спричинених питаннями, що 

вже слугували предметом розгляду в Суді. Найменш проблемним є виконання рішень 

ЄСПЛ щодо виплати справедливої сатисфакції. Зазвичай кошти сплачують своєчасно.  

Отже, оскільки державний бюджет країни приймають щороку, то немає гарантій 

того, що необхідні суми буде передбачено в ньому регулярно. Тому нині це питання 

залишається відкритим. Досліджуючи зазначену проблематику, Н. В. Шелевер 

переконує, що доцільно було б створити Фонд гарантування виплати відшкодувань за 

рішенням ЄСПЛ, який за рахунок коштів Державного бюджету України забезпечував 

би стовідсоткове погашення боргів держави за відповідними виконавчими 

документами [12].  

Водночас у своїх рішеннях Суд вказує лише на компенсацію матеріальної шкоди, не 

конкретизуючи, яких саме заходів індивідуального й загального характеру необхідно вжити 

для їх реалізації. Таким чином, держава має право обирати ці заходи на власний розсуд. 

Натомість Д. М. Супрун стверджує, що опублікування й поширення серед національних 

судів рішень ЄСПЛ могло б бути достатнім превентивним заходом загального характеру, з 

метою уникнення надалі можливих порушень Конвенції. Саме цей ефект рішень 

юрисдикційного контрольного механізму Конвенції вирізняє його з-поміж інших механізмів 

контролю в системі сучасного міжнародного права [13, с. 849–855].  

Попри наявність низки правових актів, що регулюють порядок виконання на 

території України рішень ЄСПЛ, у нашій державі виникла ситуація, коли рішення Суду 

або взагалі не виконують, або виконують протягом досить тривалого часу. Переважно 

йдеться про рішення, згідно з якими присуджують зарплатні виплати, пенсії чи інші 

заборгованості держави перед громадянами. У зв’язку із цим 15 жовтня 2009 року 

ЄСПЛ виніс пілотне рішення у справі «Юрій Іванович Іванов проти України», яким 

визнав порушення Україною її зобов’язань, передбачених Конвенцією та протоколами 

до неї, зокрема п. 1 ст. 6 «Право на справедливий суд», ст. 13 «Право на ефективний 

засіб юридичного захисту» Конвенції та ст. 1 «Захист права власності» Першого 

протоколу до неї. У своєму рішенні Суд зобов’язав Україну невідкладно запровадити 

на національному рівні ефективний засіб юридичного захисту або комплекс таких 

засобів, які унеможливлювали б подібні порушення.  

Якщо рішення суду про стягнення коштів із державного підприємства або 

юридичної особи не виконано протягом шести місяців із дня винесення постанови про 

відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюють за рахунок коштів, 

передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду. 
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Якщо протягом трьох місяців кошти не перераховано, стягувач отримує компенсацію в 

розмірі трьох відсотків річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за 

бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду [14]. 

Тобто Україна гарантує виконання рішень, де боржниками є державні органи, 

підприємства, юридична особа, примусову реалізацію майна якої заборонено, навіть у разі їх 

неплатоспроможності. У цьому разі держава виконує рішення суду за рахунок коштів 

Державного бюджету України. На нашу думку, прогресивним є визнання й виконання 

рішень ЄСПЛ, які можуть бути використані для прийняття рішень іншими судами.  

Конвенція слугує підґрунтям для подальшої нормотворчої діяльності, адже її 

норми мають пріоритетне значення у вітчизняній правовій системі. Ратифікація її 

Верховною Радою України 1997 року знаменувала для нашої держави початок якісно 

нового етапу правового розвитку й реформування, зміст якого полягає в наближенні 

національної правової системи до міжнародних стандартів шляхом запозичення 

європейських правових цінностей. Отже, рішення ЄСПЛ мають слугувати для всіх 

органів публічної влади та їхніх посадових осіб орієнтирами у сфері гарантування прав 

і свобод людини, що є запорукою дотримання європейських демократичних стандартів 

та цивілізаційного розвитку нашої держави.  
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Найбільш складним і проблемним є питання про кримінальну відповідальність 

юридичних осіб. 

На сьогодні кримінальна відповідальність юридичних осіб встановлена у 

Нідерландах, Португалії, Фінляндії, Китаї, США, Канаді, Великобританії, Шотландії, 

Данії, Люксембургу. У таких країнах, як Німеччина, Швеція, Італія та Іспанія, 

встановлено так звану квазікримінальну (за суттю адміністративно-кримінальну) 

відповідальність юридичних осіб. 

На думку професора С. Келіна, притягнення фізичної особи до кримінальної 

відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення часто не змінює ситуацію на 

краще, оскільки протиправна діяльність організації все ще наявна, а шкода, яку 

спричиняють юридичні особи під час вчинення кримінального правопорушення, часто 

не відповідає тяжкості кримінальних покарань, а також тим санкціям, які 

застосовуються до них у рамках інших видів юридичної відповідальності [3]. 

Ще однією проблемою є зміна власника юридичної особи. Так, вищезазначеним 

законом не передбачено будь-яких винятків, спрямованих на захист інтересів нового 

власника юридичної особи, у разі притягнення такої юридичної особи до 

відповідальності за кримінальні правопорушення, вчинені її попереднім власником. 

Щодо зарубіжного досвіду, то згідно з КК Франції юридичні особи можуть бути 

притягнуті до кримінальної відповідальності самостійно чи спільно із фізичними 

особами; нести відповідальність як за закінчене кримінальне правопорушення, так і за 

попередню протиправну діяльність. Цьому інституту характерні риси обумовленості 

(злочинне діяння має бути вчинене на користь юридичної особи його керівником або 

представником) та спеціальності (кримінальна відповідальність настає тільки у 

випадках, спеціально передбачених законом або ухвалою). 

У зарубіжній практиці загалом склалися 3 концепції розуміння кримінальної 

відповідальності юридичних осіб, серед яких:  

 повне заперечення інституту кримінальної відповідальності юридичних 

осіб (Болгарія, Угорщина, Польща);  

 повне визнання інституту кримінальної відповідальності юридичної 

особи (Франція, КНР, Литва, Молдова);  

 застосування непрямої кримінальної відповідальності юридичних осіб. 

(Німеччина, Австрія) [1]. 

До кримінальних правопорушень, за які мають нести кримінальну 

відповідальність юридичні особи, законодавець відніс «Легалізацію (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом» (ст. 209 КК України), «Використання коштів, 

здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин, або отруйних чи 

сильнодіючих лікарських засобів» (ст. 306 КК України), «Підкуп службової особи 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- правової форми» (ч.ч. 

1 і 2 ст. 368³ КК України), «Підкуп особи, яка надає публічні послуги» (ч.ч. 1 і 2 ст. 368-

4 КК України), «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 
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особі» (ст. 369 КК України), «Зловживання впливом» (ст. 369² КК України). Всі чудово 

розуміють, що йдеться про діяльність конкретних фізичних осіб, а не юридичних [4]. 

Воля юридичної особи формується та виражається у рішеннях її одноособових 

або колегіальних органів, уповноважених представниках, які можуть від імені 

юридичної особи набувати права та виконувати обов’язки. Виникає ситуація, за якої 

суб’єктом права є юридична особа, однак діяльність такого суб’єкта здійснюється лише 

за допомогою діяльності людини. Звідси очевидно, що така правова конструкція 

допускає наявність двох суб’єктів: юридичної особи, яка може бути суб’єктом 

пасивного права та бере на себе обов’язки, що випливають зі змісту управлінської 

діяльності її органів, і її уповноважених представників, які виконують організаційно-

розпорядчі та адміністративно-господарські функції, можуть бути суб’єктами 

активного права, тобто виконувати у межах своєї компетенції обов’язки для організації. 

Виникає своєрідне «замкнуте коло» – юридична особа відповідальна за діяльність своїх 

органів, а її уповноважені представники – за діяльність юридичної особи. 

Відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи 

кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань негайно після вручення уповноваженій особі такої 

юридичної особи повідомлення про підозру у вчинені будь-якого із кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 96-3 КК України [4]. 

Про внесення таких відомостей слідчий або прокурор зобов’язаний не пізніше 

наступного дня письмово повідомити юридичну особу. Провадження щодо юридичної 

особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому 

особі повідомлено про підозру.  

Під час здійснення досудового розслідування та судового провадження 

представником юридичної особи може бути адвокат, керівник юридичної особи чи 

інша особа, уповноважена законом або установчими документами, а також її працівник, 

повноваження якого підтверджується довіреністю.  

Водночас обсяг прав представника в кримінальному проводженні є однаковий 

незалежно від того, хто саме є представником юридичної особи: адвокат або інша 

уповноважена особа юридичної особи [5].  

З метою забезпечення конфіскації майна як виду заходу кримінально-правового 

характеру, а також стягнення з юридичної особи неправомірно отриманої вигоди на 

майно юридичної особи може бути накладено арешт. 

З аналізу норм Кримінального процесуального кодексу України можна зробити 

висновок, що такий арешт може бути накладений тільки на юридичну особу, щодо якої 

здійснюється провадження, тобто після повідомлення уповноваженій особі такої 

юридичної особи повідомлення про підозру та внесення відповідних відомостей про 

юридичну особу до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розгляд клопотання про 

арешт майна юридичної особи здійснюється слідчим суддею за участю представника 

такої юридичної особи. 

Ще однією особливістю кримінального провадження у справах щодо 

застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи є те, що 

укладення угоди про примирення та про визнання винуватості у кримінальному 

провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, 

не допускається [2]. 

З огляду на вищенаведене варто визнати, що зміни, які вносяться сьогодні в 

Кримінальний кодекс України, засновані не на наукових підходах і є дещо хаотичними 

та безсистемними, що призводить до руйнування основних теоретичних конструкцій у 

науці кримінального права. На нашу думку, доцільно було б доповнити систему 
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покарань судовим наглядом за діяльністю юридичної особи на певний строк. Таким 

чином, проблема визнання юридичної особи суб’єктом кримінального правопорушення 

є неоднозначною, що зумовлено її співвідношенням з фундаментальними принципами 

кримінального права та кримінально-правовим статусом суб’єкта кримінального 

правопорушення. Загалом зміни, внесені до Кримінального кодексу України, є 

прогресивними, проте потребують доопрацювання та подальшого законодавчого 

врегулювання з урахування зарубіжного досвіду. 
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СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМУСОВИМ ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ 

СУДУ, УХВАЛЕНИХ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

  

В Україні триває процес вдосконалення порядку здійснення примусового 

виконання рішень судів та інших органів. Адже проблема реалізації права на виконання 

судового рішення в розумний строк і надалі займає одне з перших місць серед усіх заяв, 

поданих проти України до Європейського суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ, Суд). 

Право на належне виконання остаточного судового рішення є окремим елементом 

права на справедливий судовий розгляд згідно з практикою ЄСПЛ. Неприпустимо, щоб 

ч.1 ст. 6 Конвенції докладно описувала процедурні гарантії, надані сторонам, такі як 

публічність, справедливість, ефективність розгляду, і при цьому не забезпечувала 

виконання судового рішення [1, с. 215-216].  

З цього приводу ЄСПЛ ухвалив пілотне рішення щодо України, у якому було 

вказано на наявність в нашій державі численних аналогічних порушень Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод [2] у зв’язку з невиконанням або 

надмірною тривалістю виконання в Україні остаточних рішень національних судів та у 

зв’язку з відсутністю ефективних національних засобів юридичного захисту щодо 

таких порушень. Як вбачалося з практики, напрацьованої ЄСПЛ на момент винесення 

рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» від 15 жовтня 2009 року 

(заява № 40450/04)., при розгляді таких справ, будь-яка особа, яка домоглася від 

національного органу остаточного рішення, за виконання якого несуть відповідальність 

органи влади України, наражалася на ризик бути позбавленою можливості 

скористатися вигодами від такого рішення відповідно до Конвенції [3]. 
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З огляду на вищевказане, видається за необхідне дослідити питання про роль 

суду у забезпеченні ефективного виконання судових рішень, ухвалених в порядку 

цивільного судочинства. Так, відповідно до ст. 447 ЦПК України сторони виконавчого 

провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що 

рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи 

органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання 

судового рішення, ухваленого відповідно до ЦПК України, порушено їхні права чи 

свободи [4]. 

Така скарга подається до суду, який розглянув справу як суд першої інстанції. 

Про її подання суд повідомляє відповідний орган державної виконавчої служби, 

приватного виконавця не пізніше наступного дня після  надходження скарги до суду 

(ст. 448 ЦПК). Скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за 

участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу 

державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність 

яких оскаржуються. За результатами розгляду скарги суд постановляє ухвалу. 

Якщо оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність були прийняті або вчинені 

відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової 

особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця і право заявника не 

було порушено, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги. У разі 

встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи 

бездіяльність неправомірними і зобов’язує державного виконавця або іншу посадову 

особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення 

(поновити порушене право заявника). 

Про виконання ухвали, постановленої за результатами розгляду скарги, 

відповідний орган державної виконавчої служби, приватний виконавець повідомляють 

суд і заявника не пізніше ніж у десятиденний строк з дня її одержання (ст. 453 ЦПК). 

Таким чином, важливою функцією щодо контролю за дотриманням прав та 

інтересів сторін виконавчого провадження під час примусового виконання судових 

рішень є повноваження суду щодо розгляду скарг сторін виконавчого провадження на 

рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу 

державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового 

рішення. Ухвала суду, у якій суд встановив, що оскаржувані рішення, дії чи 

бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи органу державної 

виконавчої служби, приватного виконавця порушили право заявника, є виконавчим 

документом і зобов’язує відповідний орган державної виконавчої служби чи 

приватного виконавця виконати цю ухвалу та повідомити про це суд і заявника. Така 

особлива форма судового захисту прав сторін виконавчого провадження, безперечно, 

сприятиме швидкому і повному примусовому виконанню судових рішень в Україні.   
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

 

Зростання економічної злочинності зумовило необхідність посилення 

відповідальності осіб, причетних до здійснення правопорушень, пов’язаних із 

господарською діяльністю. Сьогодні велика кількість таких порушень припадає на сферу 

господарської діяльності окремих юридичних осіб. Складна структура управління 

юридичною особою найчастіше робить складною, а подекуди й неможливою, ідентифікацію 

осіб, причетних до правопорушень. Навіть у тих випадках, коли можливо встановити 

службовця юридичної особи, відповідального за вчинення в інтересах юридичної особи 

протиправних дій, складно знайти прямі докази причетності до цього вищого керівництва. 

Законодавець визначив, що суб’єктами таких злочинів є уповноважені особи 

юридичної особи, тобто службові особи юридичної особи, а також інші особи, які 

відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають 

право діяти від імені юридичної особи. 

Заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані до суб’єктів 

приватного та публічного права, резидентів та нерезидентів України, органи місцевого 

самоврядування, організації створені ними у відповідному порядку, фонди, а також 

міжнародні організації, інші юридичні особи, створені у відповідності до вимог 

національного чи міжнародного права (ч. 2 ст. 96-4 КК України) [1]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 96-4 КК України заходи кримінально-правового характеру не 

застосовуються до державних органів, органів АРК, які відповідно до закону, установчих 

документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи. 

Окрім того в ч. 1 ст. 96-4 КК України зазначено, що суб’єктами таких злочинів 

не можуть бути державні органи, органи влади АРК, органи місцевого самоврядування, 

організації створені ними у відповідному порядку, що повністю утримуються за 

рахунок відповідно державного чи місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а 

також міжнародних організацій.  

Науковці протилежної точки зору вважають, що суб’єктом злочину є фізична, 

осудна особа, яка на момент вчинення кримінального правопорушення досягла віку 

кримінальної відповідальності [3].  

Аналогічну позицію підтримав законодавець (ст. 18 КК України) [1]. 

Крім того, санкції лише до окремої фізичної особи – недостатньо ефективний 

засіб запобігання вчиненню юридичними особами правопорушень і не змусить їх 

керівництво організувати ефективну систему внутрішнього контролю. Для подолання 

цих складностей законодавці багатьох європейських держав визнали за можливе 

притягати до кримінальної відповідальності безпосередньо юридичну особу.  

У такій ситуації першочерговим завданням вважається не лише дискусія про 

запровадження інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб і його 

сумісності з класичним кримінально-правовим ученням про вину, а й повна 

доктринальна систематизація усіх діючих в Україні норм, що дозволяють застосовувати 

щодо юридичних осіб заходи державної репресії. 

Позитивне розв’язання цієї проблеми залежить не лише від об’єктивних вимог 

сучасного розвитку нашої держави, але й від раціональності аргументів науковців, які 
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підтримують запровадження такого виду відповідальності. Зазначимо лише, що єдності 

у поглядах на цей інститут кримінального права немає не тільки серед вітчизняних 

дослідників, а й серед науковців держав, де таку відповідальність установлено. 

Дискусія стосується співвідношення кримінальної відповідальності юридичних 

осіб та основних принципів кримінального права, кримінально-правового статусу 

суб’єкта злочину, причинно-наслідкового зв’язку, вини тощо. 

Так, відповідаючи критикам встановлення кримінальної відповідальності юридичних 

осіб, яка, на їхню думку, суперечить принципам особистої відповідальності й 

індивідуалізації відповідальності та покарання, французька дослідниця М.-Л. Расса 

вказувала, що протилежне вирішення призвело б до більш тяжких наслідків, коли за злочин 

юридичної особи відповідальності підлягали лише його керівники. Це дійсно суперечило б 

принципу відповідальності кожного за свої дії, оскільки, з одного боку, керівники – це тільки 

орган з виконання рішень ради управління чи загальних зборів юридичної особи, з іншої, 

керівники змінюють один одного, а юридична особа залишається [3].  

Тому неправильно притягувати до відповідальності керівника, що виконує свої 

функції на момент виявлення злочинного діяння, за дії, вчинені його попередником. До 

того ж, М.-Л. Расса вважає, що юридична особа не може бути ототожнена з людьми, що 

входять до її складу. Вона має власну волю, яка виражається у рішеннях, прийнятих 

більш-менш кваліфікованою більшістю його членів [3]. 

Переваги кримінальної відповідальності юридичних осіб, будучи прихильником 

такої позиції, відзначає також Гі Стессенс, який подає наступні аргументи:  

1) оскільки значна кількість злочинів відбувається у цей час у процесі діяльності 

юридичних осіб, єдиним ефективним методом боротьби з корпоративною злочинністю 

є накладення прямих каральних санкцій саме на корпорацію;  

2) піддавати кримінальному переслідуванню винятково фізичних осіб за дії, які 

вони вчинили у межах корпорації та своїх обов’язків, несправедливо, й до того ж це не 

дозволить досягти бажаного результату, оскільки неналежний контроль у роботі 

організації не зникне через те, що один з її співробітників опинився перед судом;  

3) альтернативні моделі відповідальності юридичних осіб (адміністративна, 

цивільна) не дають таких процесуальних гарантій, як у кримінальному процесі;  

4) на корпорацію може накладатися штраф, що значно перевищує максимальний 

розмір штрафу для індивідуума; до того ж велике значення може мати сам факт осуду 

корпорації (стигма);  

5) на міжнародному рівні держави надають правову допомогу одна одній у 

переслідуванні злочинців часто лише в кримінальних справах, а злочинна діяльність 

корпорацій буде усе більше мати міжнаціональний характер [2]. 

Відповідно до змін у Загальній частині КК України (ст.ст. 96-3 – 96-11) заходи 

кримінально-правового характеру застосовуються до юридичних осіб, якщо 

уповноважена особа їх вчинила від імені і в інтересах юридичної особи [5]. 

Питання про кримінальну відповідальність юридичних осіб за КК України, не 

можна визнати остаточно вирішеним, з точки зору кримінально-правової політики 

інтересів держави юридичної теорії та практики. Воно потребує нового усвідомлення, 

глибокого, комплексного та міждисциплінарного опрацювання із залученням різних 

фахівців різних сфер сучасної науки, порівняльному аналізі вітчизняного та 

зарубіжного кримінального законодавства. 

Встановлена в КК України кримінальна відповідальність юридичних осіб 

створила непередбачувані труднощі в правозастосовній практиці, плутанину в теорії 

кримінального права, вимагає кардинальних змін інститутів Загальної частини КК 

України 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕОНТОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ 

 

Сучасний вимір функціонування агробізнесу не дозволяє отримати 

максимальний прибуток та соціальний результат без використання новітніх форм 

організації підприємницької діяльності. Вказане тягне додаткові ускладнення для 

юридичного супроводу. Юрисконсульт відповідно до деонтологічних стандартів 

зобов’язаний прагнути розвитку, удосконалення та сприяти креативності рішень.  

Міжнародний досвід вказує наступне. В країнах з економікою, що розвивається, 

з’явилося кілька нових організаційних форм уздовж ланцюгів створення вартості в 

сільському господарстві та харчових продуктах. Ці організаційні форми охоплюють, серед 

іншого: бізнес-модель партнерства, спрямованого на встановлення економічно 

життєздатного співробітництва, залучаючи також учасників за межами ланцюжків 

створення вартості (наприклад, неурядові організації, агенти з поширення інформації, лідери 

громад); бізнес-платформи, інкубатори та центри, спрямовані на сприяння підприємницьким 

та інноваційним агропродовольчим екосистемам; нове покоління кооперативів і організацій 

виробників, що сприяють орієнтації на ринок; державно-приватне партнерство - залучення 

зацікавлених сторін з уряду, бізнесу та секторів громадянського суспільства для розробки та 

регулювання приватних стандартів та/або сприяння та оцінювання практики сталого 

розвитку; фонди та відокремлені компанії агробізнесу, які інвестують, наприклад, у нові 

технології для пом’якшення кліматичних змін або інновації соціального впливу у співпраці з 

іншими зацікавленими сторонами громадськості чи громадянського суспільства; короткі 

ланцюги поставок або громадські підприємства, що прагнуть  встановити довгострокову 

економічну стабільність [1, с. 8]. 

Діяльність юридичних відділів при таких новітніх, важких проте необхідних 

аспектах трансформацій та інколи радикально змінюється. Вагомо розуміти, що при 

швидкій зміні соціальної реальності права не має достатній засобів регуляції відносин, 

тобто існують прогалини чи колізії в законодавстві, тому завдання юридичного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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супроводу використовувати аналогію права, аналогію закону, або ж навіть принципи 

права для того, що підприємство агробізнесу функціонувало в межах правового поля.  

Також тут варто згадати цінність договірного права, оскільки воно може створити 

обов’язкові норми та встановити чіткі юридичні межі. Договірний характер відносин в 

такому разі також буде належати до завдань відділу юридичної служби агропідприємства.  

В цьому контексті європейські дослідники вказують, що змінні інститути 

формують нові організаційні форми в економіках, що розвиваються, кількома 

способами. Коли формальні закони чи стандарти відсутні або не виконуються 

належним чином, створюючи таким чином невизначеність у результатах угод і 

відносин між партнерами, партнерства розроблятимуть організаційні структури, які 

компенсують цю невизначеність. [2, с. 309]. 

Міжнародні експерти переконливо доводять, що партнерство між дрібними 

власниками та компаніями агробізнесу може сприяти розвитку сільських районів. Ці 

переваги накопичуються двома каналами. На макроекономічному рівні фірми 

агробізнесу створюють зв'язки між сільськогосподарським і несільськогосподарським 

секторами. Оскільки високоцінні культури вирощуються для експорту, а не для 

прямого споживання, дрібним власникам необхідно купувати добрива та пестициди, 

щоб відповідати ринковим стандартам. Крім того, для того, щоб доставити врожай на 

ринки, виробники повинні налагодити зв’язки з транспортними та логістичними 

фірмами. На мікроекономічному рівні фірми агробізнесу можуть допомогти 

пом’якшити обмеження, які заважають дрібним власникам використовувати свої 

володіння для створення життєздатних засобів до існування [3, с. 68]. 
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на Закарпатті, яке було частиною Угорського королівства, воно діяло лише упродовж 

1853-1861 рр., хоча на практиці і надалі застосовувалося [5, с. 8]. Після розпаду Австро-

Угорської монархії у 1918 р. воно продовжило діяти нa західноукраїнських землях у 

період ЗУНР [4, с. 20], а опісля в Галичині, анексованій Польщею, – до 1933 р., у 

Буковині, захопленій Румунією, – до 1938 р., а у Закарпатті, приєднаному до 

Чехословаччини, – з 1919 р. до березня 1939 р.  У сучасній Австрії ж воно чинне, з 

відповідними змінами і доповненнями, і дотепер [1, с. 9]. Відтак, воно мало вплив на 

розвиток українського цивільного права і його дослідження зберігає свою актуальність 

і на сьогодні. 

Головними джерелами Австрійського загального цивільного уложення 1811 р. 

були пандектне право (рецептоване і пристосоване до нових умов римське право), 

Прусське земське уложення 1794 і провінційне право окремих австрійських земель  

[1, с. 7]. Привертає увагу рецепція деяких положень римського приватного права у 

нормах Уложення, врегульовуючих зобов`язання із заподіяння шкоди.  

Так, Уложення передбачає у розділі другому частини другої, присвяченому 

особисто-майновим правам, що такі права, за якими одна особа зобов`язана щось 

вчинити на користь іншої, ґрунтуються або безпосередньо на законі, або на договорі, 

або на заподіяній шкоді (ст. 859 глави XVII «Про договори взагалі») [2, с. 1100]. Глава 

XXX закріплює право на відшкодування шкоди. Визначено, що шкода – це будь-які 

збитки, заподіяні майну, правам чи самій особі. Притому від шкоди відрізняється 

неотримання очікуваного прибутку (ст. 1293) [2, с. 1133]. Шкода спричинюється 

внаслідок протизаконної дії чи упущення (недогляду мимоволі, недбалості ненароком. 

– Примітка Р. С.) іншої особи, або випадку. Протизаконна шкода заподіюється умисно 

або з необережності (ст. 1294) [2, с. 1134]. Доведення відсутності вини у заподіянні 

шкоди покладається на зобов’язану до відшкодування за договором чи законом особу 

(ст. 1298). За протизаконно заподіяну шкоду відповідають усі, хто будь-яким чином 

сприяв цьому (пособництвом, приховуванням, наказами, погрозами тощо) (ст. 1301). 

Притому, якщо шкода заподіяна з необережності і якщо можливо визначити розмір 

співучасті у ній кожного, то кожен відповідає лише в межах своєї участі; якщо ж шкода 

заподіяна умисно або якщо неможливо окремо визначити участь кожного у ній, то 

співучасники відповідають солідарно (всі за одного і один за всіх), а той, хто відшкодує 

шкоду за всіх, отримує право зворотної вимоги до решти співучасників (ст. 1302); інші 

умови співвідповідальності за невиконання зобов’язання визначаються договором між 

сторонами (ст. 1303). Якщо у заподіянні шкоди винний і потерпілий, то він відповідає 

спільно з винним у відповідних частках, а якщо їх неможливо визначити – у рівних 

частках (ст. 1304) [2, с. 1134].  

Характерно, що стосовно шкоди, заподіяної внаслідок здійснення права, діяв 

традиційний принцип римского права: користувач своїм правом у межах закону не 

відповідає за шкоду, спричинену цим іншій особі (ст. 1305). Шкода, що настала 

внаслідок випадку, не підлягає відшкодуванню, за винятком, якщо особа якимось 

чином причетна до настання такого випадку (ст. 1311) [2, с. 1135]. Шкоду, заподіяну 

без вини або внаслідок мимовільної дії (ст. 1306),  а також заподіяну чужими 

протизаконними діями (ст. 1313), за загальним правилом, особа не зобов'язана 

відшкодовувати [2, с. 1134-1135]. Проте, якщо хтось прийме слугу без рекомендації або 

тримає як прислугу завідомо небезпечну за своїми душевними чи тілесними якостями 

особу, або надає притулок злочинцю, то відповідатиме за заподіяну такою особою 

шкоду перед господарем дому і домашніми (ст. 1314), а в разі доручення такій 

небезпечній чи недієздатній особі певної справи – перед третіми особами (ст. 1315)  

[2, с. 1135].  
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Слід звернути увагу, що, окрім зобов’язань з деліктів, до яких у римському 

приватному праві належали неправомірне знищення чи пошкодження чужого майна  

(в Уложенні це, зокрема, майнова шкода за ст. 1331 і 1332 [2, с. 1136]), крадіжка і 

грабіж, особиста образа (в Уложенні це  образа честі за ст. 1330 [2, с. 1136]), 

Австрійське загальне цивільне уложення 1811 р. аналогічно римському праву 

передбачало також такі подібні деліктам зобов’язання (ніби деліктні, або квазіделікти), 

як 1) відповідальність мешканців будинків за викинуте або вилите та  

2) відповідальність за небезпечне для пішоходів виставлене або вивішене [3, с. 410]. А 

саме, якщо хтось зазнає шкоди від падіння небезпечно повішеної чи поставленої речі, 

або від викидання чи виливання чогось із квартири, то за шкоду відповідає той, з чиєї 

квартири річ впала, або було щось викинуто чи вилито (ст. 1318) [2, с. 1135]. Однак, на 

відміну від римського права, у якому відповідальність за виставлену чи підвішену річ 

наставала незалежно від вини і наявності шкоди [3, с. 428], Уложення зазначало, що 

імовірна небезпека від того, що вивіска, посуд або інша річ, повішена або поставлена 

на прохідному місці, можуть впасти і завдати шкоди перехожим, не дає ще права на 

судовий позов (ст. 1319). Також подібно до римського приватного права, яке 

встановлювало таке зобов’язання ніби з деліктів, як відповідальність власників готелів, 

заїжджих дворів і кораблів, які завдавали шкоди майну постояльців і пасажирів  

[3, с. 410], Уложення закріплювало, що господарі (власники готелів. – Примітка Р. С.), 

шкіпери та перевізники відповідають (нарівні з поклажоприймачем (ст. 970)  

[2, с. 1108]) за спричинену з вини їхньої чи їхніх слуг втрату чи псування вантажу або 

прийнятих (на зберігання. – Примітка Р. С.) у їхньому будинку чи на їхньому кораблі 

речей мандрівників (ст. 1316) [2, с. 1135]. Крім того, Уложення, як і римське приватне 

право, врегульовувало таке квазіделіктне зобов’язання, як відповідальність за шкоду, 

заподіяну твариною чужому майну або особі [3, с. 410]. Так, якщо шкода заподіяна 

твариною, то відповідає той, хто нацькував чи роздражнив цю тварину або допустив 

недбалість у нагляді за нею; якщо ж нічиєї вини у цьому нема, то шкода вважається 

випадковою (ст. 1320) [2, с. 1135]. 

Австрійське загальне цивільне уложення 1811 р. передбачало, що відшкодування 

заподіяної шкоди полягає у відновленні попереднього стану, а якщо це неможливо – у 

сплаті вартості; притому пряме відшкодування шкоди – це відшкодування 

безпосередньо заподіяної шкоди, а повне відшкодування – це відшкодування також 

неотриманого прибутку і заподіяної образи (тобто моральної шкоди. – Примітка Р. С.)  

(ст. 1323) [2, с. 1135]. При умисному чи необережному заподіянні шкоди потерпілий 

вправі вимагати повного відшкодування, а в решті випадків – лише прямого 

відшкодування (ст. 1324). Так, особа, яка заподіяла тілесні ушкодження, відшкодовує 

витрати на лікування, втрачений, у т. ч. майбутній (в разі подальшої непрацездатності 

потерпілого), заробіток потерпілого та сплачує на його вимогу грошову компенсацію за 

заподіяний біль і страждання (ст. 1325) [2, с. 1135-1136]. Особливе відшкодування 

належить потерпілому при знівеченні його обличчя (ст. 1326). Якщо тілесне 

ушкодження спричинило смерть потерпілого, винний відшкодовує вдові і дітям все, що 

вони втратили внаслідок смерті глави сім’ї (ст. 1327) [2, с. 1136]. Чоловік, що звабив 

жінку, внаслідок чого народилася дитина, несе усі витрати на пологи та у подальшому 

зобов’язаний утримувати жінку і дитину (ст. 1328). Особа, що позбавила волі іншу 

шляхом насильницького викрадення, самовільного ув’язнення чи умисного 

протизаконного арешту, відшкодовує заподіяну шкоду у повному обсязі (ст. 1329). 

Якщо внаслідок образи честі особі заподіяно пряму шкоду чи нею втрачено прибутки, 

потерпілий вправі вимагати прямого чи повного відшкодування шкоди (ст. 1330)  

[2, с. 1136]. 
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Шкода, заподіяна боржником внаслідок прострочення оплати за договором, 

відшкодовується шляхом сплати відсотків. Сторони договору вправі передбачити в разі 

невиконання чи неналежного виконання умов договору сплату не відшкодування за 

заподіяну шкоду, а певної грошової суми (неустойки) або виконання іншого 

зобов’язання (ст. 1336). Обов’язок відшкодування шкоди і неотриманого прибутку, а 

також сплати домовленої неустойки переходить на спадкоємців зобов’язаного  

(ст. 1337) [2, с. 1136].  

Отож, як бачимо, більшість положень Австрійського загального цивільного 

уложення 1811 р., у т. ч. рецептованих, знайшли своє відображення і в Цивільному 

кодексі України, а деякі потребують переосмислення їхнього сучасного значення і, 

можливо, закріплення в українському законодавстві. 
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НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ ДАРУВАННЯ 

 

Договір дарування являє собою один з найстаріших видів договорів в 

цивільному праві. Даний договір згадувався ще в римському праві «pactum donationis» і 

визнавався як одна з підстав виникнення права власності. Здавалося б, така проста дія, 

як передача подарунка від однієї особи до іншої, має таке велике значення як цивільно-

правовий договір. Детальний аналіз показує нам, що правова конструкція даного 

договору набагато складніша. 

У сучасний період побудови держави, розвитку економіки цивільно-правовий 

договір відіграє значну роль, він застосовується у багатьох сферах суспільного життя і 

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Shutko_A4.pdf
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регулює різноманітні майнові відносини. А також займає помітне місце серед цивільно-

правових договорів, які спрямовані на набуття права власності в учасників цивільно-

правових відносин. Все частіше громадяни, організації укладають даний вид договору, 

тому його практичне значення щораз зростає. Враховуючи, що часто договір дарування 

застосовують в незаконних цілях, наприклад, прикриваючи ним договір купівлі-

продажу, що призводить до позовів про визнання договору дарування недійсним. То 

розкриття поняття, змісту, ознак договору дарування, використання судової практики, 

положень цивільного права є важливим для вирішення практичних та теоретичних 

проблем, які пов’язані з укладенням, скасуванням чи припиненням договору дарування, 

а також набуттям права власності за даним договором. 

В різний період дослідженнями цивільних обов’язків та прав, котрі виникають з 

зазначеного договору, займалися вчені: О.В. Дзера, М.І. Брагинський, Н.С. Кузнєцов, 

Д.І. Майєр, Г.Ф. Шершеневич, В.В. Луць та інші. 

Договором дарування називається дoговір,  щодо якого одна сторона безоплатно 

передає або зобов’язується передати певне визначене майно другій стороні у власність [1]. 

В Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) виділяється окрема глава 55, 

що складається з статтей, в яких розкривається зміст та особливості договору 

дарування. Окрім цивільно-правових норм, відносини дарування регулюються й 

іншими галузями права, зокрема адміністративним та сімейним. Однак ЦК України не 

вирішив повною мірою усі проблеми, що стосуються укладення та виконання договору, 

є потреба у вдосконалені та чіткому визначені певних норм.   

Через наявність деяких ознак, характерних лише цьому договорі, його відносять 

до окремого типу договірних зобов’язань. Головною ознакою є те, що договір є 

безоплатним. Однією стороною безоплатно зобов’язується або передається у власність 

річ, майнове право іншій стороні, або ж така сторона звільняється від майнових 

обов’язків щодо третіх осіб. 

Іншими ознаками є: 

- наявність згоди з боку обдаровуваного на прийняття дарунка; 

- відбувається зменшення майна дарувальника, а обдаровуваного навпаки 

збільшується; 

- збільшення майна обдаровуваного має місце за рахунок майна дарувальника 

лише тоді, коли дарувальник має намір зробити таке дарування. 

У цивільному праві багато договорів можуть бути як відплатними, так і 

безоплатними, однак лише договір дарування у всіх випадках являється безоплатним. 

Тобто даний договір не допускає зустрічного задоволення  обдаровуваним 

дарувальника. Так як будь-яке зустрічне зобов’язання суперечитиме ЦК України щодо 

договору дарування. 

Проте існують випадки, коли в договорі зазначається така умова, тоді даний 

договір вважатиметься удаваною угодою. Як наслідок, він визнається недійсним [4]. 

Так, відповідно до ЦК предметом договору дарування можуть бути гроші, 

майнові права, які дарувальник має або які можуть з’явитися в майбутньому, цінні 

папери, нерухомі та рухомі речі. 

Щоб договір дарування вважався чинним у ньому має бути зазначено предмет 

дарування, адже проста обіцянка щодо передачі дарувальником частини або всього 

його майна без чіткого зазначення, яка річ, право на майно або ж звільнення від 

обов’язку обдаровуваного є нікчемною. Адже при недотриманні істотних умов 

договору він вважається нікчемним. 

Обдаровуваним та дарувальником можуть бути будь-які суб’єкти цивільного 

права, а саме фізичні особи (громадяни), юридичні особи (організації), держава тощо. 

Своєрідність суб’єктного складу договору дарування є те, що для певних суб’єктів 
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встановлюються обмеження і заборони долучатись до відносин, які випливають з 

дарування. 

Стосовно змісту варто зазначити, що дарування породжує зобов’язання з боку 

дарувальника передати об’єкт дарування, а обдаровуваний наділяється правом 

вимагати передання дарунка. Сторони мають право в односторонньому порядку 

припинити зобов’язання, яке випливає з договору. Крім цього, дарувальнику та його 

спадкоємцям надається право на скасування дарування. Обов’язковою є згода або 

прийняття предмета дарування обдаровуваним, адже це випливає з самої сутті даного 

виду договору. 

Додержання цивільно-правових норм при укладенні договору дарування хоча й 

не гарантує стовідсоткового уникнення обману, але значно полегшує процес 

відновлення порушених прав. Відсутність хоча б якоїсь із ознак договору дарування 

(безоплатність, збільшення майна обдаровуваного, зменшення майна дарувальника, 

намір обдарувати, згода на прийняття) тягне за собою недійсність договору. 

В реальному договорі дарування прийняття дарунка та укладення договору 

збігаються. І таке прийняття вказує на те, що договір є укладеним, а від дарувальника 

до обдаровуваного перейшло право власності. Прийняття дарунка не є обов’язком, а є 

правом обдаровуваного. 

Порушення закріплених у договорі умов сторонами тягнуть за собою негативні 

правові наслідки, а саме розірвання договору. Враховуючи положення статті 727 ЦК 

України, у разі вчинення кримінального правопорушення обдаровуваним, які 

посягають на власність, здоров’я, життя дарувальника чи членів його сім’ї, 

дарувальнику забезпечується право вимоги щодо розірвання такого договору. А саме, 

йдеться про договір дарування цінного майна та нерухомих речей. В наведеній статті 

закріпленні й інші підстави розірвання договору і така вимога  розірвання є можлива у 

разі збереження предмета договору на час пред’явлення вимоги. Зі свого боку на 

обдаровуваного покладається обов’язок щодо повернення дарунку, що означає 

позбавлення його права власності [3, с.74]. 

Варто згадати про те, що факт визнання договору недійсним  не є розірванням 

такого договору. Тоді сторона, яка бажає розірвати договір може звернутися до суду з 

такою вимогою розірвання договору, якщо стосовно неї було вчинене кримінальне 

правопорушення. А в разі умисного вбивства обдаровуваним дарувальника, то його 

спадкоємцям надається право вимоги щоб розірвати договір дарування. 

Слід було б закріпити в законі відповідальність дарувальника перед 

обдаровуваним за неналежне або ж невиконання зобов’язання та вказати ступінь та 

форму такої вини. А також піддати більш ширшому тлумаченню статтю, в якій йдеться 

про кримінальні правопорушення проти дарувальника, проти його майна і включити 

положення, що стосувалися б невдячності обдаровуваного щодо дарувальника чи його 

майна. А саме те, щоб дарувальник мав право скасувати договір дарування, якщо 

іншою стороною було вчинено не лише кримінальні правопорушення, а й завдані 

тілесні ушкодження, посягання на гідність та честь чи на майно дарувальника, якщо це 

підтверджено в суді. 

В разі розірвання договору обдаровуваний повертає предмет договору 

дарувальнику і враховується можливість нормального зносу дарунка за час, що він 

перебував в обдаровуваного. Однак законодавством не передбачено відшкодування 

обдаровуваному витрат, які він здійснив для утримання дарунка і витрат щодо 

поліпшення речі [2]. 

Відтак практичне значення цього договору постійно зростає. Адже все більше 

юридичних та фізичних осіб укладають даний вид договору. А не в повній мірі чітке 

закріплення та тлумачення обов’язків та прав призводить до різних порушень 
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договірних зобов’язань, що може скласти враження про незахищеність з боку держави 

та законодавства загалом.  

Таким чином, здавалося б такий простий договір, проте і він має свої 

особливості та правові проблеми, які потребують додаткової уваги законодавця. 

 

Список використаних джерел: 

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003р. № 435-IV. Дата 

оновлення 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text. 

2. Гончаренко В. О. Договір дарування у цивільному праві України. Молодий вчений. 

2016. № 6 (33). С. 233-237. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/6/58.pdf. 

3. Дзера О. В. Інститут права власності за новим цивільним законодавством і 

європейські стандарти з охорони права власності. Університетські наукові записки. 

2005. № 1-2. С. 69-75. URL: file:///C:/Users/Acer%20Swift%201/Downloads/ 

Unzap_2005_1-2_12.pdf. 

4. Степська О. В. Правове регулювання дарування та міни як угод із земельними 

ділянками. Актуальні проблеми держави і права. URL: http://www.apdp.in.ua/v52/28.pdf. 

 

 

СИВУЛЯ Тетяна Миколаївна 
аспірант  другого  курсу  кафедри  права  Закладу  Вищої освіти   

«Університет Короля Данила» 

 

КЕЛЬМАН Михайло Степанович  
доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри теорії права та конституціоналізму, 

заслужений діяч науки і техніки України, 

Інституту права, психології та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

КОНЦЕПТ «ПРАВОРОЗУМІННЯ» В АРСЕНАЛІ НАУКОВИХ КАТЕГОРІЙ 

ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

Звертаючись до одвічно актуальної  для людства проблеми розуміння, визнання, 

сприйняття права як системи регулювання суспільних відносин, як важливого чинника 

підтримання справедливого міжнародного правопорядку, мусимо зазначити, що 

неспровоковане масштабне вторгнення на суверенну територію незалежної Української 

держави військ російської федерації, ініційоване і санкціоноване вищим державно-

політичним керівництвом цієї країни, яке ігнорує й систематично порушує норми 

міжнародного права, розв’язавши злочинну війну, переорієнтувало цивілізовану 

світову спільноту в іншому аспекті розглядати сьогодні цю проблематику. Ця трагічна 

подія загальнопланетарного виміру однозначно, поза усім іншим продемонструвала, 

наскільки крихким та вразливим стала така феноменально цивілізаційна цінність як 

право. Стало очевидним, що сама по собі  наявність  міжнародних  договорів  та інших  

позитивно-правових  джерел ще не означає «автоматичної» наявності визнання права 

людини на життя. Іншими словами,  події  в Україні, що набрали форми геноциду, 

наочно продемонстрували існуючий фундаментальний розрив між правовою 

аксіологією і деонтологією права з одного боку, і онтологією права – з іншого.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
http://www.apdp.in.ua/v52/28.pdf
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Водночас такі трагічні політико-правові фактори ще більше актуалізували, 

сформували теоретичний запит на осмислення права,  на поглиблені і різноаспектні 

дослідження того, за яких умов право із масиву «голих» нормативних приписів чи 

ідеологічних декларацій перетворюється на онтологічну констатацію можливостей 

людського співіснування. У цьому контексті проблема праворозуміння привертає уваги 

численних науковців, які осмислюють право у його бутті як динамічний, плинний, 

процесуальний за своєю природою феномен. 

Залишаючись нині центральною для юриспруденції, ця проблема стоїть 

особливо гостро у сучасній теорії права тому твердження деяких представників 

загальнотеоретичного правознавства пострадянського простору про кризу сучасної 

теоретичної правосвідомості виявляються не такими вже й перебільшеними. Та все ж, 

слушною є думка М.  Козюбри  про те, що, мабуть, коректніше говорити не про кризу 

вітчизняної теоретичної правосвідомості й загальнотеоретичного правознавства, а про 

«хвороби» його модернізації. Побудова його цілісної, внутрішньо несуперечливої 

системи, остаточне звільнення від попередніх догматичних уявлень – справа, очевидно, 

не одного покоління правників. “Після розвалу тоталітарної системи і переходу від 

ідеологічного монізму до ідеологічного плюралізму можливості для дослідження 

методологічних і загальнотеоретичних проблем права значно розширилися» - 

авторитетно підкреслює учений[1,с.187-212]. 

Ці можливості проявилися значною мірою у пошуку відповіді на одвічно 

актуальне питання: «що є право?». Якщо ж врахувати, що ще з часів І. Канта, який 

іронічно висміював спроби юристів  з’ясувати й пояснити, що собою являє право, то 

сучасні юристи (й це цілком усвідомлюється в сучасному професійному середовищі) 

мають інтерпретувати свої тлумачення і пояснення повною мірою у наративах, 

відповідних вимогам сьогодення. Адже враховуються можливі наслідки, що їх 

породжують процеси глобалізаційних трансформацій, що призводить до  докорінних 

змін звичних уявлень про національну державу, національну правову культуру.  Отже, 

йдеться про напрацювання таких гіпотез, таких теоретичних узагальнень шляхом  

новітніх  дослідницьких технологій і методології, що творчо й аналітично 

враховуватимуть й ефективно використовуватимуть прогресивні  зміни, що сталися в 

споріднених гуманітарних науках - філософії, політології, соціології, психології тощо.  

Але навіть після досягнення успіхів слід не забувати застереження відомого 

американського  вченого-правознавеця Л. Фрідмена, який у свій час зазначав, що дати 

точне визначення праву – досить складне завдання, адже, як він вважав право – це 

«слово для щоденного вживання, частина нашого розмовного словника. Воно має 

безліч значень, тендітних, як скло, нестійких, як мильна бульбашка  і невловимих, як 

час»[2,с.8]. 

У цьому ж контексті дуже доречне нагадування визнаного українського  

теоретика  права, методолога і соціолога Б. Кістяківського, який писав: «У жодній 

іншій  науці немає стільки суперечливих теорій, як в науці про право. При першому 

знайомстві з нею виникає таке враження, ніби вона тільки й складається з теорій, що 

взаємно виключають одна одну. Найбільш суттєві питання про сутність і невід’ємні  

властивості права вирішуються різними представниками науки про право зовсім по-

різному. Суперечка між теоретиками права виникає вже на початку наукового пізнання 

права, навіть більшою мірою, саме з приводу вихідного питання – до якої сфери явищ 

належить право – починається непримириме розділення напрямків і шкіл у цій науці» 

[3,с.371].  Ще навіть у досить давні часи склалася думка про те, що існує єдине, 

універсальне поняття права, незалежно від часу, народів, політичних систем, в яких 

воно функціонує. «Мало хто сумнівався в універсальності поняття права навіть в часи 

формування науки загальної теорії права, яке відбувалося протягом ХІХ ст.» 
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підкреслює  М. Козюбра[4,с.24]. Маємо ХХІ ст.. За десятки десятиліть фіксувалася 

величезна множина різнопланових трактувань і визначень цього поняття. То ж цілком 

логічно визнати цей процес нескінченним. 

Пояснення причин цієї доволі природної наукової ситуації знаходимо в 

обґрунтованому і виваженому тлумаченні: «Право – явище, нерозривно пов’язане з 

простором і часом, тобто з конкретним буттям, воно функціонує в глибинах життя, 

рухається у часі і змінюється разом з ним. І хоч у праві втілюються «вічні» цінності – 

ідеали справедливості, свободи, рівності, їх зміст з плином часу також зазнає змін: 

з’являються нові грані, зв’язки, прояви, виміри, які потребують поглибленого 

осмислення. Розвивається, змінюючись також низка чинників, які впливають на 

праворозуміння – цивілізаційних, релігійних, моральних,національних, міжнародних 

тощо»[5,с.188]. 

Цілковито поділяючи слушність змістовності й аргументованості цього 

тлумачення, не можемо визнати науково коректною позицію  М. Байтіна: «Питання про 

поняття права - вихідне, ключове... у теорії права. У прямій залежності від його 

вирішення розуміються і трактуються всі інші правові явища ... Тільки на основі 

правильного, чіткого уявлення про те, що є право, можна визначити перспективи 

розвитку та шляхи підвищення ефективності не тільки юридичної науки, а й практики 

нормотворення, застосування та тлумачення права, забезпечення законності та 

правопорядку, створення цивілізованого громадянського суспільства та правової 

держави» [6,с.55-56].  

На багатьох сторінках монографії, з якої цитата, автор розгортає своєрідний 

односторонній дискурс з протестом проти так званого широкого розуміння права. Однак 

його аргументація й висновки зводяться до того, що у монографії  «Сутність права» (ця 

доволі претензійна назва деталізується таким чином:  «Сучасне нормативне праворозуміння 

на межі двох століть») уся аргументація й висновки зводяться до того, що справжнім правом 

– слід вважати нормативне право, визнане державою і забезпечене примусом. Ця позиція 

цілком відповідає ідеологічним потребам тоталітарного режиму та етатистській діяльності 

державної влади, що обслуговує цей режим. 

Прихильників і послідовників таких теоретиків, які прагнуть  знайти якесь 

єдине, універсальне визначення поняття права, є чимало. Навіть усвідомлення того, що 

такі пошуки безперспективні, не припинило однак спроб дати, якщо й не універсальне, 

придатне для всіх часів і народів, то принаймні утилітарно прийнятне  для певного часу 

визначення права, яке акцентувало б увагу на його специфічних ознаках, що 

відрізняють право від інших нормативних регуляторів сучасного суспільства. Такі 

спроби не припиняються донині. Особливо продовжують захоплюватися ними 

представники пострадянського, у тому числі й вітчизняного, загальнотеоретичного 

правознавства. 

В різноманітних  джерелах існують сотні, якщо не тисячі, визначень права. 

Проте серед них немає жодного, яке було б визнане, якщо не всіма, то принаймні 

більшістю науковців. З огляду на це дедалі переконливіше лунають думки про те, що 

для того, щоб з’ясувати  багатомірну природу права, потрібно взагалі відмовитись від 

дефініцій, віддавши перевагу характеристиці права як феномену. Можна по-різному 

ставитися до такого роду думок, проте варто відзначити, що вони набувають все 

більшої підтримки в сучасному загальнотеоретичному правознавстві, особливо 

зарубіжному[7,с. 519-526]. 

Отже, головним питанням філософії права є, серед інших визнання чи 

невизнання поняття праворозуміння винятково науковою категорією, оскільки 

проблема розуміння права лежить в основі будь-якої теорії права і на його рішенні 

базуються концепції юридичної науки та державно-правова доктрина то з метою його 
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осмислення створюються окремі парадигми. Так, згідно з одним з них воно являє 

собою систему ціннісно-світоглядних ідеалів правового життя суспільства, пов'язаних 

між собою загальною логікою у пошуку сенсу права. Відсутність хоча б приблизної 

єдності серед учених у питанні про те, як слід розуміти право, призводить до 

відсутності продуманої та виваженої правової політики. 

У результаті реформ відбулося усунення ціннісної ієрархії у юридичному 

світогляді українців. На перше місце вийшли ліберальні ідеали та цінності права, а 

домінанта ідеї конституційної відповідальності державної влади призвела до появи 

великої кількості критичних досліджень нормативного праворозуміння та заперечення 

юридичного позитивізму. 

Проблема праворозуміння останніми роками перебуває у центрі уваги як 

української, так і зарубіжної юридичної науки. Зарубіжні правознавці намагаються 

знайти відповіді, адекватні викликам постіндустріальної епохи та постмодерністської 

соціальної філософії. Вітчизняні автори вбачають обумовленість проблеми 

праворозуміння зміною суспільно-політичних парадигм та кризу  системи цінностей, на 

основі  яких будувалася українська державність наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст., 

справедливо вважаючи, що правовий розвиток суспільства, що протікає у складній 

системі взаємозв'язків із змінами, що відбуваються в соціальному житті, вимагає 

істотного переосмислення та модернізації. Тому остаточне звільнення від попередніх 

догматичних уявлень – це справа, очевидно, не одного покоління правознавців. 

Кожна концепція праворозуміння, що змістовно сформульована у цьому понятті,  

містить відповіді на питання про те, що є право, в чому його сутність, якими є його 

ідеали, цінності тощо. Наголошуючи на цьому видатний американський філософ права 

Г. Дж. Берман  зазначав, що існують  три способи вирішення проблеми праворозуміння 

[8,с.16-17]. 

Перший - полягає у визнанні найбільш вірної і таким, що відповідає певним 

інтересам українського суспільства, зокрема модернізації за західним сценарієм, класичної 

(модерністської) західноєвропейської філософії права і відповідного праворозуміння – 

ліберально-індивідуалістичної версії природного права, поширюваного під назвою 

«лібертаризму». Другий спосіб - заперечення самого питання через його нерозв'язність 

раціональними методами та орієнтація на той чи інший вид праворозуміння з 

методологічною метою визначення формально-догматичних, соціологічних або історико-

культурних способів дослідження права. Третій - базується на спробі синтезу, або інтеграції 

зазначених трьох підходів (широкий підхід до права», «ідея синтетичної юриспруденції 

інтегративна теорія прав і т д) [8,с17-18].  

На нашу думку, визнати правильною цю точку зору можна лише після аналізу 

методологічних та гносеологічних аспектів праворозуміння. Для того, щоб розкрити 

природу та сутність праворозуміння, необхідно розглянути теоретико-правові 

уявлення, методологію дослідження та визначення самого процесу. Праворозуміння 

або розуміння права (ми  розділяємо ці поняття) є одночасно і результатом, і процесом 

осмислення сутності  права. Однак у юридичній літературі існують різні підходи до 

визначення поняття «праворозуміння».  Чимало питань, пов’язаних  з цією проблемою, 

залишаються належним чином не з’ясованими. Серед них передусім питання про 

термін «розуміння». У спеціальній літературі  його зміст здебільшого не розкривається  

попри широкий  обіг в наукових публікаціях терміна. З’ясування його специфіки є 

однобічним, до того ж  не зовсім коректним. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОГАШЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ В ОСІБ, ЯКІ 

ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ДО ДОСЯГНЕННЯ НИМИ 

ВІСІМНАДЦЯТИРІЧНОГО ВІКУ 

 

Судимість — це правовий наслідок засудження особи вироком суду, який 

пов'язаний з певними правовими обмеженнями, що стосуються засудженого. 

Відповідно до ч.3 ст. 88 КК України, особи, засуджені за вироком суду без призначення 

покарання або звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, 

кримінальна протиправність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що 

не мають судимості.  

Погашення і зняття судимості щодо осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення до досягнення ними вісімнадцятирічного віку, відбувається на 

підставі статей 88-91 Кримінального кодексу України, але з урахуванням особливостей, 

передбачених у ст. 108 КК України. Особливість застосування інституту судимості до 

неповнолітніх, передбачена у ч.2 ст. 108 КК України, в якій сформульовані пільгові 

положення (порівняно з положеннями ст. 89 КК України, що стосуються повнолітніх 

осіб) про те, які особи визнаються такими, що не мають судимості. Вони полягають в 

скорочених строках погашення судимості– 1, 3 і 5 років (п. п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 108) (на 

відміну від положень п. п. 6-9 ст. 89, які передбачають 3, 6 та 8 років, коли йдеться про 

покарання у виді позбавлення волі); в положенні п.1 ч.2 ст. 108 йдеться про те, що не 

вважаються судимими особи, засуджені до будь-якого покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі, після виконання цього покарання (на відміну від нього положення 

п. п. 3, 4 ст. 89 КК України передбачають лише частину таких видів покарань).Так, 

відповідно до ч. 2 ст. 108 КК України такими, що не мають судимості, визнаються 

неповнолітні: 

1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, після виконання 

цього покарання; 

2) засуджені до позбавлення волі за нетяжкий злочин, якщо вони протягом 

одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового кримінального 

правопорушення; 

3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох 

років з дня відбуття покарання не вчинять нового кримінального правопорушення; 
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4) засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони 

протягом п'яти років з дня відбуття покарання не вчинять нового кримінального 

правопорушення. 

Дострокове зняття судимості допускається відповідно до ч. 3 ст.108 КК України 

лише щодо особи, яка відбула покарання у виді позбавлення волі за тяжкий або 

особливо тяжкий злочин (тоді як відповідно до положень ч. 1 ст.91 КК Ураїни – після 

відбуття покарання у виді обмеження, а також позбавлення волі – за кримінальне 

правопорушення будь-якої категорії тяжкості). Ця специфіка обумовлена тим, що 

обмеження волі до неповнолітніх не застосовується, відповідно до п.1 ч. 2 ст.108 КК 

Ураїни з виконанням будь-якого покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, особа 

вважається такою, що не має судимості, при відбутті ж покарання особою, яка вчинила 

кримінальне правопорушення у віці до вісімнадцяти років, у виді позбавлення волі за 

нетяжкий злочин строк погашення судимості становить всього 1 рік. 

Однаковими є положення статей 108 та 91 КК України про те, що питання про 

дострокове зняття судимості з особи, яка відбула покарання у виді позбавлення волі, 

може бути вирішене, коли вона зразковою поведінкою та сумлінним ставленням до 

праці довела своє виправлення і лише після закінчення не менш як половини строку 

погашення судимості. 

Після відбуття покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі суд, який 

ухвалив вирок має право розглянути питання про зняття судимості з особи за її 

клопотанням (ст. 538 КПК України). 
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ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

 

Зміст розслідування кримінальних правопорушень включає встановлення 

певних об’єктів (людей, предметів, документів) та їх зв’язку з подією кримінального 

правопорушення. Для вирішення завдань цієї діяльності використовується метод 

криміналістичної діагностики. 

Криміналістична діагностика – це вивчення виявлених слідів кримінального 

правопорушення з метою визначення їх стану, властивостей та ознак. Таким чином 

одержується важлива інформація про обставини кримінального правопорушення.  
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Велика кількість пошуково-пізнавальних завдань у ході розслідування 

кримінальних правопорушень пов’язані з необхідністю встановлення стану різного 

роду об’єктів, виявлення деталей, суті і механізму яких-небудь в основному 

криміналістичних подій, явищ і процесів. Усі ці завдання відносяться до одного 

дослідницького напрямку, який можна поєднати поняттям «розпізнавання», що, у свою 

чергу, охоплюється широко відомим поняттям «діагностика» (від грецького 

diagnostikos – «здатний розпізнавати»). 

Раніше поняття «діагностика» пов’язували в основному з медициною і 

відповідно розглядали як розділ клінічної медицини і самостійне вчення про методи та 

принципи розпізнавання захворювань і встановлення діагнозу. Філософія розглядає 

діагностику як особливий вид пізнавальної діяльності людини на основі використання 

такого методу, як розпізнавання. Прогресуючий розвиток науки і техніки, інтеграція 

наукових знань, методів та наукових понять призвели до того, що діагностика не тільки 

набула статусу загально-методичного поняття, але й стала одним з провідних напрямів 

досліджень в природничих і технічних науках з урахуванням специфіки кожного з них. 

Не виключення стала й криміналістика, в якій діагностика стала елементом 

понятійного апарату і одним з фактичних напрямів дослідження. Більшість 

пізнавальних завдань криміналістики, носять саме діагностичний характер. Саме через 

це у криміналістиці сформувався самостійний напрям дослідження – криміналістична 

діагностика, яку можна визначити як науково розроблену систему завдань і методів 

розпізнавання та пояснення суті, властивостей, станів та інших особливостей об’єктів, 

явищ, процесів, пов’язаних з кримінальними правопорушеннями з метою їх розкриття, 

розслідування та попередження. 

При цьому не доречно ототожнювати діагностичний напрям пізнання у 

криміналістиці з доказуванням у кримінальному провадженні. Кримінальне 

провадження, насамперед - це практична діяльність, що регламентована законом. 

Натомість результати діагностики та інших криміналістичних досліджень, є виключно 

різновидом отриманих фактичних даних, що необхідні для пізнавальних процесів 

доказування. 

Усі діагностичні завдання криміналістичного пізнання можна пов’язані з 

виявленням, вивченням, розпізнаванням таких моментів: властивостей і станів 

матеріальних об’єктів та осіб, що вчинили кримінальні правопорушення; властивостей і 

умов формування чинників обстановки події кримінального правопорушення 

(просторових, тимчасових, ситуаційних); механізму виникнення і протікання окремих 

етапів, процесів кримінального правопорушення та їх взаємодії. При цьому 

розпізнаються властивості та стани осіб, які мають суто криміналістичне діагностичне 

значення, наприклад, за слідами дії суб’єктів на місці вчинення кримінального 

правопорушення діагностується стать, вік, професійні знання та навички, кримінально-

протиправний досвід, уміння поводитися зі зброєю, вибуховими речовинами та ін. 

Криміналістична діагностика, як один з напрямів криміналістичного пізнання, 

для вирішення своїх завдань використовується цілий комплекс методів (порівняння, 

аналогія, моделювання, експеримент та ін.). 

Об’єктом діагностування може бути не лише якийсь окремий слід, але й 

сукупність предметів та слідів, які складають обстановку, що залишилася після 

вчинення кримінального правопорушення. Таким чином встановлюються ситуативні 

умови події кримінального правопорушення, що дозволяють вирішувати ряд завдань, 

зокрема визначити: спосіб і послідовність дій кримінального правопорушника; 

використані ним знаряддя; особисті його риси; наявність причинно-наслідкових 

зв’язків між певними діями та процесами тощо. 
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Одержана інформація, в результаті діагностики досліджуваного об’єкта та 

зафіксована у процесуальних документах – протоколах слідчих дій і висновках 

експертів, є доказом у кримінальному провадженні. Така інформація дозволяє не лише 

отримувати певні фактичні дані, але й бачити та оцінювати дії слідчого на певних 

етапах процедури доказування, чи дії експерта в процесі проведення експертного 

дослідження, як наслідок забезпечується достовірність зібраних у кримінальному 

провадженні доказів. 
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ОСОБЛИВОСТІ КАРАНОСТІ ЗА ПРОЯВИ СЕПАРАТИЗМУ 

 

Питання щодо караності за сепаратизм слід розглядати у декілька етапів: 

встановити ступінь тяжкості аналізованих злочинів, з’ясувати види покарань, а також 

обґрунтованість визначення їх меж; розглянути співвідношення покарання за 

сепаратизм та інших однотипних кримінальних правопорушень. Найперше необхідно 

визначити приналежність вчиненого злочину до певної категорії тяжкості, що 

зумовлює потребу врахування його характеру та ступеню суспільної небезпеки.  

Із положень ст.12 КК України випливає, що за ступенем суспільної небезпеки 

прояви сепаратизму є злочинами середньої тяжкості (ч. 2, 3 ст. 109, ч.1 ст. 110, ч. 1 ст. 

110-2, ст. 436 КК України), тяжкими (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2, 3, 4 ст.110-2, ч.1, 4 

ст. 447 КК України) та особливо тяжкими (ч.3 ст.110, ч.1 ст. 111, ст. 437, ч. 2, 3 ст.  

447 КК України). Натомість таких видів посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність, а також територіального устрою держави, які б самі собою становили 

злочин невеликої тяжкості, у КК України не передбачено. Такий стан речей  можна 

пояснити тим, що захищеність території є однією з умов розвитку держави та 

суспільства загалом. Інакше кажучи, захист територіальної цілісності і недоторканності 

відноситься до найважливіших функцій держави та є пріоритетом національних 

інтересів, оскільки прояви сепаратизму виступають як внутрішні та зовнішні загрози у 

всіх сферах функціонування держави, що підривають не лише забезпечення її сталого 

розвитку, але й умови реалізації конституційних прав та свобод людини. З огляду на це 

вони характеризуються високим ступенем суспільної небезпеки. Відтак злочинам 

невеликої тяжкості,  як найменш небезпечній категорії, немає місця у системі посягань 
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на територіальну цілісність і недоторканність держави, а також територіальний устрій 

держави. 

В подальшому необхідно визначити види покарань, а також обґрунтованість 

установлення їх меж. Відразу зазначимо, що за прояви сепаратизму, як правило, 

встановлені покарання, які передбачають ізоляцію від суспільства (ч. 1 ст.109, ст.110, 

ст.110-2, ст.111, ст.437, ст.447 КК України), що вкотре підкреслює важливість об’єкта 

кримінально-правової охорони. Лише в окремих статтях як альтернатива покаранню у 

виді позбавлення волі за сепаратизм передбачено обмеження волі (ч.2, 3 ст. 109 КК 

України), виправні роботи або арешт (ст.436 КК України). Окрім того законодавець 

відносно осіб, які визнані винними за вчинення одного із злочинів, які посягають на 

територіальну цілісність і недоторканність, а також територіальний устрій держави, 

передбачає можливість застосування декількох покарань одночасно, тобто окрім 

основного ще й додаткове, а зокрема: позбавлення волі з конфіскацією майна (ст.109, 

ч.1, 2 ст.110, ст.111, ч.2 ст.447 КК України), позбавлення волі або довічне позбавлення 

волі з конфіскацією майна (ч.3 ст.110, ч.3 ст.447 КК України), позбавлення волі з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з 

конфіскацією майна (ст.110-2 КК України). 

При побудові санкцій кримінально-правових норм слід дотримуватись низки 

обов'язкових вимог. З огляду на це, вирішуючи питання щодо обґрунтованості 

визначення меж покарання за прояви сепаратизму, необхідно звернутись до правил 

конструювання кримінально-правових санкцій, що надасть змогу простежити 

неточності чи прорахунки законодавця в цій частині, а також визначити чи встановлені 

санкціями аналізованих статей КК України види та розміри покарань враховують 

характер і ступінь суспільної небезпечності діяння.  

Власне одним із правил конструювання кримінально-правових санкцій, є наступне: 

«драбина» санкцій за основний, кваліфікований та особливо кваліфікований склади злочину 

повинна йти у «стик» залежно від особливостей конкретного складу злочину. При цьому 

максимальний розмір покарання за злочин із основним складом одночасно може бути й 

мінімальним розміром покарання за злочин з кваліфікованим складом [1, с.36]. Аналіз 

санкцій статей, які регламентують кримінальну відповідальність за прояви сепаратизму дає 

підстави для висновків, що це правило законодавець врахував при побудові санкцій ст.110 

(ч. 1 – від трьох до п’яти років; ч. 2 – від п’яти до десяти років; ч. 3  - від десяти до 

п’ятнадцяти років) та 110-2 (ч. 1 – від трьох до п’яти років; ч.2 – від п’яти до семи років) КК 

України.  

Втім в інших випадках наведена вимога була порушена законодавцем. 

Прикладом цьому слугує санкція ст. 437 КК України. Так, за дії, які полягають у 

плануванні, підготовці або розв'язуванні агресивної війни чи воєнного конфлікту, а 

також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, передбачене покарання у 

виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі. 

Натомість, за ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій таким покаранням є 

позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. Схожа ситуація 

простежується і в санкції статті 447 (ч. 1 – від п’яти до десяти років; ч. 2 – від семи до 

дванадцяти років; ч. 3  - від десяти до п’ятнадцяти років) КК України. Такий стан речей 

є свідченням невдалої побудови санкцій, оскільки не повністю витримується логіка 

окремих розмірів покарання. З огляду на це не слід виключати можливість суду за 

вчинення менш тяжкого злочину призначити однакове або більш суворе покарання, ніж 

за тяжкий. 

Наступним правилом побудови санкцій кримінально-правових норм є положення, 

відповідно до якого санкції норм, які передбачають однорідні за характером і ступенем 

суспільної небезпеки діяння, мають бути узгодженні. Зокрема, аналізуючи види та міри 
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покарання за прояви сепаратизму, є підстави вважати, що санкції окремих кримінально-

правових норм не відповідають типовій суспільній небезпеці злочину, що свідчить про 

невиваженість караності таких діянь. Приміром, простежуються, м’яко кажучи, неточності у 

конструюванні санкцій за злочини, передбачені ч.2 ст.109, ч.1 ст.110 та ст.436 КК України. 

Якщо здійснювати їх порівняння, то виходить, що за публічні заклики до насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу, зокрема, територіального устрою, передбачене 

менш суворе покарання (ч.2 ст. 109 - обмеження волі на строк до трьох років або 

позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої), а ніж за публічні 

заклики до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України (ч.1 

ст.110 - позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без 

такої). Такий стан речей не можна назвати виправданим, оскільки відповідно до санкцій 

аналізованих статей, самі по собі дії, які посягають на територіальний устрій держави є 

більш небезпечними (ч.2 ст.109 -  позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з 

конфіскацією майна або без такої), ніж ті, що зазіхають на її територіальну цілісність і 

недоторканність (ч. 1 ст. 110 - позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з 

конфіскацією майна або без такої). При цьому, як бачимо, відмінність у санкціях статей є 

істотною.  

Ще одним свідченням не виваженого підходу щодо конструювання 

кримінально-правових санкцій є санкція ст.110-2 КК України. Нагадаємо, що 

відповідна стаття була введена в дію Законом № 1533-VII від 19 червня 2014 р. з метою 

запобігання підтримки сепаратистських настоїв та фактичного посилання 

відповідальності за фінансування таких дій. Фактично фінансування проявів 

сепаратизму є нічим іншим як пособництво у злочинах, передбачених ст.109 та 110 КК 

України або їх організація. Проте за відсутності цієї статті у КК України такі дії 

отримали б кримінально-правову оцінку за ст.109 чи 110 КК України із врахуванням 

інституту співучасті (ч. 3 або 5 ст. 27). Так, санкція ч.1 ст.110-2 КК України практично 

узгоджується з санкцією ч.1 ст.110 КК України, яка регламентує кримінальну 

відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 

оскільки вид та розмір покарання є однаковим (позбавлення волі на строк від трьох до 

п’яти років з  додатковий обов’язковий вид покарання, передбачено позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що не можна сприйняти 

схвально. Зокрема, з аналізу диспозиції ст.110-2 КК України випливає, що 

фінансування сепаратизму не пов’язане із використанням особою свого службового 

становища, оскільки у ній відсутня вказівка на спеціальний суб’єкт (службова особа 

або представник влади), а тому застосування такого виду покарання є алогічним. 

Аналіз санкції ч.2 ст.110-2 КК України, яка регламентує кримінальну 

відповідальність за фінансування дій, учинених з метою насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу, дає змогу констатувати, що законодавець її послабив 

у порівнянні з санкцією «материнської» статті (ч. 1 ст.109 КК України). Зокрема, за 

фінансування сепаратизму (посягання на територіальний устрій) передбачено основне 

покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років, тоді як 

безпосереднє посягання на територіальний устрій карається суворіше (ч.1 ст.109 - 

позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років).  Дещо схожа ситуація має місце і 

при аналізі караності відповідних діянь за ознакою спричинення тяжких наслідків. Їх 

настання внаслідок умисних дій, вчинених із метою зміни меж території або 

державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією 

України, карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або 

довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої (ч.3 ст.110 КК 

України). Натомість, за спричинення тяжких наслідків внаслідок фінансування таких 

дій передбачене менш суворе основне покарання (ч.4 ст.110-2 - позбавленням волі на 
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строк від восьми до десяти років). З вищенаведеного випливає висновок, що введення в 

дію ст.110-2 КК України фактично свідчить про послаблення кримінальної 

відповідальності за прояви сепаратизму, оскільки за її відсутності такі б дії карались 

суворіше. Таким чином невиваженість санкцій такої норми, а також фактично повторна 

криміналізація дій, передбачених ст.109 та 110 КК України у виді фінансування 

сепаратизму, свідчить про недоцільність існування ст.110-2 у КК України, а відтак вона 

повинна бути виключена. 

Отож, доводиться констатувати про порушення законодавчих правил 

встановлення покарання за деякі прояви сепаратизму, оскільки санкції окремих 

кримінально-правових норм не відповідають типовій суспільній небезпеці злочину, що 

є свідченням того, що законодавець при їх конструюванні не врахував характеру і 

ступеня суспільної небезпечності діяння. 
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ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ  

ЩОДО ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ДІТЕЙ  

Необхідність вдосконалення кримінальної відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей вказує відсутність 

уніфікованого застосування положень ст. 137 УК України в судовій практиці. Це 

стосується визначення і тлумачення суспільно небезпечних наслідків основного і 

кваліфікованого складів кримінальних правопорушень, передбачених цією статтею 

Кримінального кодексу  України.  

Проблема кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків щодо 

охорони життя і здоров'я дітей була предметом досліджень таких учених-криміналістів 

як П.П. Андрушко, А.І. Брайловська, М.Г. Заславська, М.І. Мірошник,  

В.А. Навроцький, М.М. Олашин та інших. 

Передусім, потрібно зазначити, що суспільно-небезпечне діяння в ч. 1 ст. 137 КК 

України полягає в невиконанні або неналежному виконанні професійних або 

службових обов'язків щодо охорони життя і здоров'я неповнолітніх внаслідок 

недбалого або неналежного їх виконання [1]. У частині 1 цієї статті кримінальна 

відповідальність настає у разі настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді 

спричинення істотної шкоди здоров'ю потерпілого. У Кримінальному кодексі України 

поняття "Істотна шкода" належить до оціночних, тому що "з одного боку, його зміст 

чітко визначається в КК України (якщо істотна шкода має матеріальне вираження), а з 

іншої – має оціночний характер, оскільки встановлюється в кожному випадку і 

залежить від конкретних обставин справи (у разі спричинення істотної шкоди 

нематеріального характеру "[2, с.79]. 



170 

В цілому, оціночне поняття, на думку В.М. Косович, визначається як "закріплена 

в правовій нормі абстрактна характеристика соціальної значущості реальних або 

потенційних фактів, має бути неодмінно конкретизована під час його застосування або 

реалізації, завдяки чому забезпечується юридичне реагування держави на усі 

індивідуалізовані факти, зафіксовані, що володіють, в юридичній нормі значущості"  

[3, с. 26]. В той же час, в ході встановлення в правозастосуванні наявності або 

відсутності того або іншого оціночного поняття, головне завдання правозастосування 

полягає в правильному тлумаченні змісту оціночного поняття і забезпеченні єдності 

його розуміння, що в ході кримінально-правової кваліфікації гарантує її законність і 

стабільність. 

На нашу думку, такі відмінності в правозастосуванні виникають у зв'язку з 

недосконалим визначенням в ч. 1 ст. 137 КК України кримінально-протиправних 

наслідків у вигляді спричинення істотної шкоди здоров'ю потерпілого. Помилки при 

кваліфікації пов'язані з недоліками виконання обов'язку щодо конкретизації фактичних 

ознак кримінального правопорушення і самої кримінально-правової норми. Тому, 

інколи, на практиці, відбувається неправильний вибір кримінально-правової норми, або 

її неправильне розуміння і тлумачення (розкриття змісту) при правозастосуванні, або 

зібрано недостатньо даних про саму подію кримінального правопорушення, і не дає 

можливості співвідносити фактичні ознаки протиправного діяння з відповідним 

складом кримінального правопорушення. 

Слід зазначити, що тільки в ст. 137 КК України суспільно-небезпечні наслідки 

вчинення кримінального правопорушення передбачені як в основному, так і в 

кваліфікованому складі відповідного кримінального правопорушення у вигляді 

оціночних понять, що призводить до розбіжностей в застосуванні даних кримінально-

правових норм на практиці, а тому потребує удосконалення з метою досягнення 

юридичної визначеності. 

Окрім цього, необхідно відмітити, що використання законодавцем в основному 

складі кримінального правопорушення оціночного поняття "Істотна шкода здоров'ю" 

(ч. 1 ст. 137 КК України) є одиничним і там більше ні в одному з основних складів 

кримінальних правопорушень в Особливій частині КК України не зустрічається. 

Законодавець використовує таке оціночне поняття в кваліфікованих або особливо 

кваліфікованих складах кримінальних правопорушень, зокрема в ч. 4 ст. 423 КК 

України, в ч. 2 ст. 150 КК України тощо. 

Виходячи з приведеного, за доцільне вважаємо замінити оціночне поняття 

"Істотна шкода здоров'ю" на формальне визначення "шкода здоров'ю". Суспільно-

небезпечні наслідки у вигляді шкоди здоров'ю використовуються законодавцем в таких 

основних складах кримінальних правопорушень, як ч.1 ст. 181, ч.1 ст. 381 КК України. 

Запропоновані зміни відповідають наявній в юридичній науці позиції, згідно якої в 

правоутворенні в галузі кримінального права необхідно уникати використання 

оціночних понять в основних складах кримінальних правопорушень, розширюючи при 

цьому сферу їх включення до кваліфікованих та особливо кваліфікованих складів 

кримінальних правопорушень [4, с.78]. 

За наявності в диспозиції ч. 1 ст. 137 КК України вказівки на настання істотної 

шкоди здоров'ю, навіть теоретично неможливо встановити, що дія або бездіяльність, 

хоча формально містить ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 1 ст. 137 КК України, в силу малозначності не представляє суспільної небезпеки, 

тобто не заподіяло і не могло завдати істотної шкоди. У такому разі за змістом ч. 2 ст. 

11 КК України необхідно встановити, що невиконання або неналежне виконання 

професійних або службових обов'язків щодо охорони життя і здоров'я неповнолітніх 
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внаслідок недбалого або неналежного їх виконання, що спричинило істотну шкоду 

здоров'ю потерпілого не заподіяло істотної шкоди особі. 

На нашу думку, для вдосконалення ч. 2 ст. 137 КК України необхідно визначити в 

основному складі ст. 137 КК України суспільно-небезпечні наслідки у вигляді шкоди 

здоров'ю потерпілого включаючи настання тяжкого тілесного ушкодження 

потерпілому. У такому разі, кваліфікований склад цього кримінального 

правопорушення матиме місце при настанні суспільно-небезпечних наслідків у виді:  

а) смерті потерпілого; б) інших тяжких наслідків. Завдяки таким законодавчим змінам, 

суспільно-небезпечні наслідки у вигляді "інших тяжких", в порівнянні із смертю 

потерпілого, охоплюватимуть випадки настання смерті двох або більше неповнолітніх, 

спричинення смерті одному потерпілому і тілесних ушкоджень іншому (іншим) 

потерпілим. 
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ПРОФЕСІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО АДВОКАТА  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Відповідно до ст. 63 Конституції України кожний підозрюваний, обвинувачений чи 

підсудний має право на захист, а в ст. 129 Основного закону однією із основних засад 

судочинства визнано забезпечення обвинуваченому права на захист. Для реалізації 

права на захист від обвинувачення та надання професійної правничої допомоги в 

Україні діє адвокатура. Разом з тим визнання на конституційному рівні права особи на 

захист та перерахування системи його гарантій та принципів функціонування не 

забезпечує їх абсолютне визнання і дотримання суб’єктами правовідносин. А 

процесуальний захист підозрюваного, обвинуваченого та представлення інтересів у 

кримінальному провадженні осіб, які цього потребують професійними адвокатами є 

додатковими гарантіями захисту прав особи від застосування неправомірних заходів  

[4, с. 221]. 

Як свідчать різноманітні наукові дослідження, чинний КПК України значно 

посилив гарантії захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
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провадженні. Однією із правових гарантій є закріплення процесуального порядку 

залучення захисника, відмова від нього або його заміна у кримінальному провадженні. 

У положеннях ст. ст. 48, 49, 54 КПК України визначено процесуальний порядок 

реалізації права підозрюваного, обвинуваченого на залучення, відмову або заміну 

захисника у кримінальному провадженні. Це є однією з державних гарантій 

забезпечення права на захист вказаними учасниками кримінального провадження [1]. 

Разом з тим, певні аспекти досліджуваного питання залишилися поза увагою 

законодавця, тому на сьогодні вони не врегульовані або викликають труднощі в їх 

правозастосуванні.  

Відповідно до положень ст. 48 КПК України, залучення адвоката у кримінальному 

провадженні здійснюється такими особами: 

1) підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а також іншими 

особами за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого; 

2) слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом. Порядок залучення захисника 

відрізняється залежно від того, ким (представником сторони захисту або сторони 

обвинувачення) таке залучення здійснюється [1].  

Основною підставою залучення адвоката у кримінальному провадженні за 

призначенням є відсутність коштів у підозрюваного (обвинуваченого) для оплати 

необхідної йому правової допомоги. Зазначена гарантія передбачена Законом України 

«Про безоплатну правову допомогу», у п. 7 ч. 1 ст. 14 якого закріплено, що в 

кримінальних провадженнях право на безоплатну правову допомогу мають особи, щодо 

яких. згідно положень КПК України захисник залучається слідчим, прокурором, 

слідчим суддею чи судом з метою виконання функції захисту або проведення окремої 

слідчої (розшукової) процесуальної дії, а також особи, що відбувають покарання у виді 

позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі, – на всі види юридичних послуг [2]. 

Досліджуючи практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) 

неодноразово були зафіксовані порушення права на захист у справах, де захисник 

формально був призначений, проте не здійснював ефективний захист. Показовим є 

рішення ЄСПЛ від 12 червня 2008 року у справі «Яременко проти України». У заявника 

був захисник, якого було усунуто від справи, оскільки заявник підписав відмову від 

юридичної допомоги захисника Х.О. на тій підставі, що той застерігав його від зізнання 

у вчиненні злочину. За твердженням заявника, він підписав її під тиском працівників 

міліції та слідчого у справі. Йому було призначено інших захисників. У п. 90 цього 

рішення ЄСПЛ як на підставу порушення п. 3 (с) ст. 6 Конвенції зазначив таке: «Суд 

зауважує: той факт, що кожен із двох інших захисників, які представляли заявника, 

бачив його лише один раз і тільки під час допиту і що до допиту ніхто з них із 

заявником не бачився, найімовірніше свідчить про символічний характер їхніх послуг. 

Суд вважає, що спосіб, у який захисника Х.О. усунули від участі у справі, та підстави, 

якими було пояснено це рішення, а також у зв’язку зі стверджуваною відсутністю 

юридичних підстав для такого заходу, викликають серйозні сумніви щодо 

справедливості всього провадження у цій справі. Суд бере до уваги й той факт, що 

пізніше захисникові Х.О. дозволили повернутися до участі у справі без будь-якого 

натяку на те, що стверджуваних підстав для його усунення вже не існує» [3]. 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані забезпечити участь захисника 

у кримінальному провадженні у випадках, якщо:  

1) відповідно до вимог статті 52 цього Кодексу участь захисника є обов’язковою, а 

підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника;  
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2) підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але 

за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити 

самостійно;  

3) слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального 

провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив 

його. 

Загалом, з кожним роком роль захисника у кримінальному провадженні зростає і 

набуває попиту, а тому потребує постійного спостереження з боку законодавців за 

процесом реалізації захисником своїх процесуальних повноважень та можливістю 

повноцінно виконувати професійні обов’язки, а також отримувати належний рівень 

гарантії та забезпечення захисту з боку держави. З прийняттям Кримінального 

процесуального кодексу України в нашій державі продовжився процес підтримання 

європейських стандартів у захисті прав людини і громадянина за участі професійного 

захисника в кримінальному провадженні. 

Отже, професійне представництво адвоката перш за все полягає в тому, що закон: 

наділяє їх як учасників процесу такою сукупністю процесуальних прав, використання 

котрих дозволяє їм особисто захищатися від підозри або обвинувачення у вчиненні 

кримінального правопорушення, відстоювати свої законні інтереси; надає зазначеним 

особам право скористатися юридичною допомогою захисника (адвоката) та отримувати 

якісний захист своїх інтересів на всіх стадіях провадження. 
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Прагнення України до членства в Європейському Союзі обумовило необхідність 

комплексного реформування стандартів здійснення правосуддя, в тому числі в частині 

підвищення ефективності виконавчого провадження. Невідповідність роботи державної 

виконавчої служби стандартам ЄС викликала необхідність її реорганізації. 

Бурхливу критику з боку європейських інституцій викликає проблема, що 

певною мірою є причиною стриманого ставлення західноєвропейських держав до 

європейської інтеграції України. Йдеться про масове невиконання судових рішень як 

національних судів, так і Європейського суду з прав людини.   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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Мета реформування – розбудова ефективної системи виконання судових рішень 

та рішень інших органів. Збільшення кількості фактично виконаних виконавчих 

документів на 30%. 

Результатами реформування на даний момент: 

 Забезпечено доступ до здобуття професії приватного виконавця 

 Створено систему моніторингу та контролю за діяльністю приватних 

виконавців 

 Підвищено кваліфікацію та показники ефективності роботи державних 

виконавців 

 Створено інтегровану інформаційну систему у виконавчому процесі 

 Впроваджено Єдиний реєстр боржників 

 Забезпечено належне виконання судових рішень про стягнення аліментів та 

заробітної плати 

 Змінено склад Кваліфікаційної комісії приватних виконавців; актуалізовано 

перелік питань автоматизованого анонімного тестування (виключено логічно некоректні 

питання) для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати 

діяльність приватного виконавця;  

 Удосконалено існуючу електронну взаємодію з органами Міністерства 

внутрішніх справ України та Державною податковою службою України. 

 Забезпечено доступ державних виконавців до Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян, з метою отримання відомостей про боржників – фізичних 

осіб, необхідних для здійснення виконавчого провадження (шлюб, розірвання шлюбу, 

зміну імені, смерть). 

 Надано доступ виконавцям відділу примусового виконання рішень 

Департаменту ДВС до Державного земельного кадастру з метою отримання інформації 

про зареєстровані за боржником земельні ділянки. 

Виконання судових рішень розглядається як невід’ємна частина судового 

розгляду в розумінні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, що передбачає право на справедливий суд [4, с. 3-4]. 

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово доходив до 

висновку, що невиконання судового рішення призводить до ситуації, несумісної з 

принципом верховенства права, негативно впливає на авторитет органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади, оскільки в цьому разі не досягається кінцева мета 

правосуддя – захист інтересів громадян і реальне поновлення їхніх порушених прав. 

Крім того, невиконання або тривале виконання судових рішень та рішень інших органів 

негативно впливає на систему захисту прав та інвестиційну привабливість України.  

Ця проблема спричинена, серед іншого, наявністю низки заборон та обмежень, 

які ускладнюють примусове виконання судових рішень щодо певної категорії справ, 

зокрема недостатньо дієві засоби впливу на боржника, недосконалим порядком доступу 

до професії приватного виконавця, а також тривалою процедурою отримання 

інформації відносно боржника, яка в деякій мірі відбувається у паперовій формі та 

через недосконалу існуючу інформаційну взаємодією з органами та установами, які є 

держателями реєстрів, що містять інформацію про боржника та його майно. 

Визначена реформа передбачає:  

 Удосконалення порядку доступу до професії приватного виконавця та 

розширення його повноважень. 

 Цифровізація виконавчого провадження та впровадження за окремими 

категоріями справ фігури «цифрового виконавця». 

 Застосування інструментів впливу на боржника та засобів протидії 

зловживанню правами сторонами виконавчого провадження. 
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 Скасування необґрунтованих мораторіїв на примусове виконання судових 

рішень. 

Цілі та завдання які стають перед нами: 

 Підвищення ефективності діяльності приватних виконавців;  

 Цифровізація процесу примусового виконання рішень;  

 Протидія зловживанням сторонами своїми процесуальними правами у 

виконавчому провадженні;  

 Удосконалення порядку виконання окремих категорій рішень; 

 Надання доступу державним та приватним виконавцям до усіх реєстрів та 

баз даних, які містять інформацію про боржника, його майно та кошти; 

 Електронну взаємодію з органами, установами та банками в процесі 

примусового виконання рішень, а також впровадження електронних сервісів у 

виконавчому провадженні. 

У програмних документах (Концепція вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів) 

відзначається, що існуюча система виконання рішень є малоефективною. 

Підкреслюється, що Європейський суд з прав людини в рішеннях проти України 

найчастіше констатує порушення права на справедливий суд саме внаслідок 

невиконання рішень національних судів. Констатується фактична відсутність системи 

контролю за діяльністю Державної виконавчої служби [1, с. 25]. 

Реальний стан виконання рішень показує, що чинне законодавство значною 

мірою вичерпало свій потенціал, який був закладений лише як перехідний на шляху до 

створення дієвої європейської моделі системи примусового виконання судових рішень, 

а робота 7000 виконавців протягом років не змогла забезпечити гарантування 

результатів правосуддя. Наявні недоліки є наслідком застарілого підходу до 

виконавчого процесу, спробою застосовувати традиційні механізми до сучасної моделі 

суспільних відносин.  

Таким чином, налагодження функціонування Державної виконавчої служби і 

організація її діяльності відповідно до сучасних стандартів здійснюється з певними 

труднощами і потребує поглибленого аналізу наявних проблем та визначення 

концептуальних напрямів реформування складових механізму примусового виконання 

рішень.  

За роки свого існування в незалежній Україні Державна виконавча служба не 

змогла досягти тих показників виконання рішень, які мають розвинені країни Європи 

та США, (майже 80 %). Такий стан справ неприпустимий, адже без належного 

виконання рішень діяльність суду позбавлена будь-якого сенсу. Наприклад, у США 

боржник може позбутися водійських прав, ліцензій чи інших дозволів, які 

відновлюються після виконання зобов’язань [2, с. 69-74]. 

Глобальним завданням Міністерства юстиції України є вирішення питань щодо 

керування та координації роботи державних і приватних виконавців; розподілу між 

ними судових рішень на примусове виконання; підвищення іміджу державного 

виконавця як державного службовця; створення сталого і дієвого механізму 

державного і громадського контролю за діяльністю як державних, так і приватних 

виконавців, у тому числі сучасними технічними засобами.  

Пропонується встановити доволі високі кваліфікаційні вимоги до приватних 

виконавців і запровадити жорсткий та багатосторонній контроль за їхньою діяльністю.  

З метою реформування існуючої в Україні системи примусового виконання 

рішень розроблена Концепція реформування системи органів Державної виконавчої 

служби, яка передбачає два етапи: системне вдосконалення процедури примусового 
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виконання рішень та запровадження змішаної системи примусового виконання рішень 

шляхом введення інституції приватних виконавців.  

При виконанні реформи береться до уваги досвід багатьох країн, зокрема тих, 

які вже здійснили таку реформу, а саме: Франції, Німеччини, Польщі, Естонії, Латвії, 

Литви, Грузії та Казахстану.  

Отже реформування органів Державної виконавчої служби представляє собою 

якісне оновлення і вдосконалення системи органів вищевказаної служби. Позитивною 

рисою реформи є практична спрямованість, яка проявляється в розумінні правової 

реформи як шляху до створення правової держави.  
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ПІДСТАВИ ВІДМОВИ В ОТРИМАННІ ЛІЦЕНЗІЇ 

 

Для реалізації економічної політики держава використовує різні засоби та 

механізми регулювання економічної діяльності. Серед основних засобів такого 

регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання ч.2 ст.12 

Господарського кодексу України визначає ліцензування. На цей інструмент 

передається функція узгодження інтересів комерційних структур і суспільних інтересів 

усього суспільства. На теоретичному рівні було проведено дуже мало досліджень щодо 

ліцензування як засобу державного регулювання, що перешкоджає його належному 

застосуванню на практичному рівні для виконання функцій, які можуть бути виконані 

лише через його реалізацію. 

В Україні для ведення законного бізнесу необхідно лише зареєструватися у 

встановленому законом порядку та здійснювати діяльність, не порушуючи чинне 

законодавство. Однак у деяких випадках для здійснення законної господарської 

діяльності недостатньо зареєструватися як суб’єкт підприємницької діяльності 

(юридична або фізична особа-підприємець). 

У працях розглянуто окремі аспекти ліцензування в загальному контексті або  в  

контексті іншого виду господарської діяльності досліджувалися: М.К.Галянтича,  

П.М. Пальчука,  В.М. Пашкова, А.О. Шеваріхіна та інших. 
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Цивільний кодекс України називає такий дозвіл ліцензією. У ч. 3 ст. 91 ЦК 

вказано, що юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких 

встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).[1] 

Господарський кодекс України об'єднує однією статтею ліцензування, 

патентування та квотування у господарській діяльності, називаючи їх засобами 

державного регулювання у сфері господарювання, спрямованими на забезпечення 

єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і соціальних інтересів 

держави, суспільства та окремих споживачів. [2, ст.14] 

Ліцензія – це право суб’єкта господарювання на провадження виду 

господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню. 

В законодавстві України встановлено 33 види діяльності, для провадження яких 

необхідно отримати дозвіл – ліцензію. 

Основним нормативно-правовим актом, який регулює відносини у сфері 

ліцензування, є Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII, «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» (далі Закон). [3] 

Після подання документів до органу ліцензування такі документи проходять 

наступні етапи розгляду: 

 перевірка документів на наявність підстав для залишення заяви без 

розгляду. Така перевірка триває протягом п’яти робочих днів з дня отримання органом 

ліцензування документів. Підстави для залишення заяви без розгляду та повернення 

заявнику вказано у ст. 12 Закону. Здобувач ліцензії може повторно подати документи 

для отримання ліцензії, усунувши причини залишення заяви без розгляду; 

 перевірка документів на наявність підстав для відмови у видачі ліцензії. 

Строк такої перевірки – протягом десяти днів з дня отримання органом ліцензування 

документів. Підстави для відмови у видачі ліцензії закріплено у ст. 13 Закону. Відмова 

у видачі ліцензії закріплюється відповідним Рішенням, яке може бути оскаржено в 

Експертно-апеляційній раді з питань ліцензування або в суді. Також, ч. 4, 5 ст. 13 

Закону закріплено умови для подання нової заяви на отримання ліцензії.[3] 

У випадку відсутності підстав для залишення заяви без розгляду або відмови у 

видачі ліцензії, орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії. Таке рішення 

набирає чинності та оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу ліцензування 

наступного дня після його прийняття. У той самий день інформація про таке рішення 

вноситься до ліцензійного реєстру. 

Сама ліцензія оформлюється в електронному вигляді та відображається у 

вигляді виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви 

про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи для 

встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом 

аналізу підтвердних документів й одержання інформації з державних паперових та 

електронних інформаційних ресурсів. 

У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган 

ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії. 

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом 

розгляду заяви про отримання ліцензії є: 

 установлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, 

установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про 

отримання ліцензії; 

https://ips.ligazakon.net/document/t150222?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=actualno&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/t150222?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=actualno&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/t150222?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=actualno&utm_content=bizpress01
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 виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих 

здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, 

поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент 

подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між 

даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання.[3] 

Підставами для залишення заяви про надання ліцензії без розгляду є: 

 заява або підтвердні документи, підписані особою, яка не має на це 

повноважень; 

 не в повному обсязі додані підтвердні документи; 

 заява та (або) відомості, що до неї додаються і складаються здобувачем 

ліцензії, оформлені із порушенням вимог цього Закону, складені не за встановленою 

формою або не містять даних, які обов'язково вносяться до них згідно цього Закону; 

 подання заяви з порушенням строків, передбачених частиною 

одинадцятою статті 13 та частиною дев'ятою статті 17 цього Закону; 

 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - 

підприємців відсутні відомості про здобувача ліцензії або містяться відомості про його 

перебування у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію його 

припинення. [4] 

У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності 

підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення про її 

видачу. [5] 

Рішення, прийняті органом ліцензування, у день внесення їх до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських 

формувань підлягають обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів. 

Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської 

діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення рішення органу 

ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців і громадських формувань. 

Ліцензію на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду 

господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлює орган ліцензування в 

електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії 

суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців і громадських формувань) і відображають у виписці з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських 

формувань, яку видають ліцензіату безоплатно, і підлягає обов’язковому 

оприлюдненню на порталі електронних сервісів. Ліцензію видають на необмежений 

строк. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 10 робочих днів із дня 

одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. [4] 

Тому просто отримати ліцензію на провадження окремих видів господарської 

діяльності недостатньо. Також повинні бути дотримані умови видачі та вимоги органу, 

що видав. При цьому ці умови та вимоги є нескладними і лише сприяють розвитку сфер 

бізнесу, які потребують ліцензування. Крім того, ліцензійні умови сприяють розвитку 

довіри до держави та суб’єктів у сфері ліцензованої діяльності, як споживачів послуг у 

особі громадян, так і внутрішніх та іноземних інвесторів. 

Слід зазначити, що кожного року, залежно від сфери діяльності, умови 

ліцензування змінюються. Змінюється перелік видів діяльності, на які потрібен дозвіл, 

органи ліцензування, умови ліцензування тощо. Отже, для належного та законного 

здійснення ліцензійної діяльності необхідно слідкувати за змінами законодавства, що 

стосуються відповідної сфери діяльності. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ  

ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Державна підтримка національного сільськогосподарського виробника в 

більшості розвинених країн неухильно зростає.  

Україна потребує перегляду та вдосконалення аграрного законодавства в цій 

сфері. 

Останніми роками держава активно вносить зміни до вітчизняного 

законодавства. Найсуттєвішими досягненнями протягом останнього періоду були такі:  

– наближення законодавства України до діючих у ЄС регламентів у сфері 

технічного регулювання шляхом схвалення у 2018 р. переліків національних 

стандартів;  

– проведено загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку 

земель с/г призначення  на площі 35,4 млн га (окрім земель, розташованих у межах 

населених пунктів);  

– здійснено запуск електронних земельних торгів. У рамках реалізації проєкту 

Держгеокадастром укладено договір з ДП «ПРОЗОРРО.Продажі». Перший 

електронний земельний аукціон відбувся 18.10.2018, а до кінця року їх пройшло 

близько 30;  

– упроваджуються цифрові технології у сфері земельних відносин. 19.03.2019 

набрала чинності Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку ведення Державного 

земельного кадастру» від 18.07.2018 № 710, відповідно до якої заява про реєстрацію 

земельної ділянки подаватиметься в електронній формі з використанням особистого 

електронного цифрового підпису;  

– регламентовано правила у сфері забезпечення якості і безпечності харчових 

продуктів через реалізацію положень Закону України «Про державний контроль за 

https://ips.ligazakon.net/document/t150222?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=actualno&utm_content=bizpress01
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дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин»;  

– законодавчо врегульовано питання органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції – ухвалено Закон України від 10.07.2018 № 2496-VIII 

«Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції» [2].  

Незважаючи на досягнення, все ж залишаються проблеми у вітчизняному 

аграрному секторі.  

Кредитування сільгосптоваровиробників на початку року відіграє значну роль 

для виробництва валової продукції сільського господарства. 

«Результат усього сезону с/г робіт залежить від того, наскільки якісно ми 

зможемо організувати проведення весняно-польових робіт», – зазначає Міністр 

аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. 

Міністр підкреслив, що навесні аграрії завжди потребують додаткового 

фінансування на період посівної. Крім того, останнім часом у с/г виробників виникають 

певні труднощі реалізації зібраного торік врожай на експорт, оскільки вся портова 

інфраструктура країни заблокована агресором. Як наслідок, сьогодні в аграріїв криза 

ліквідності обігових коштів для с/г діяльності. 

Тому перед ними стало гостро питання залучення інших джерел фінансування, 

передусім для здійснення весняно-польових робіт. За оцінками Мінагрополітики - 

загальна потреба в коштах для проведення таких робіт складає близько 100 млрд 

гривень. 

Тому Мінагрополітики ініціювало урядовий документ щодо запровадження 

механізму надання державних гарантій таким сільгосптоваровиробникам, і Уряд 

одноголосно підтримав та прийняв постанову «Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України щодо забезпечення кредитної підтримки 

сільськогосподарським товаровиробникам». 

Держава надасть відповідну підтримку для аграріїв у 2022 році: 

- Виключно малим та середнім аграрним виробникам з оборотом не більше  

20 мільйонів євро в рік, що є еквівалентом підприємства, яке оброблює до 10 000 га. 

- Компенсація відсоткової ставки за залученими кредитами. 

- Максимальна сума кредиту, на який поширюється компенсація відсоткової 

ставки становить 50 млн грн. 

- Кредитування надається для здійснення с/г діяльності (посівної) на період дії 

воєнного стану. 

- Для отримання кредитування суб’єкт підприємництва також повинен бути с/г 

товаровиробником у значенні, наведеному в Законі України «Про державну підтримку 

сільського господарства України». 

- Термін дії кредиту становить 6 місяців. 

- Встановлено максимальний розмір державної гарантії за портфельними 

кредитами до 80%. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України робить усе можливе 

для спрощення процедур та полегшення посівної кампанії: 

- для забезпечення сільгоспвиробників насінням до посівної в Україні на час 

воєнного стану скасовані додаткові процедури із сертифікації насіннєвого матеріалу; 

- дозволено експлуатацію сільгоспмашин без їх реєстрації на період воєнного 

стану [3].  

Також державної підтримки потребують особисті селянські господарства (далі – 

ОСГ). 
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Відповідно до норм Закону України «Про особисте  селянське  господарство»  та  

Податкового кодексу України у якості інструментів державної підтримки можуть 

розглядатися звільнення власників ОСГ від податків на доходи фізичних осіб, отримані 

при реалізації, виробленої в них продукції та пільги щодо сплати земельного податку 

для визначених категорій осіб.  

Так, у прийнятому 24 березня 2022 р. Законі України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» [1] врегульовано питання 

автоматичного продовження на один рік без волевиявлення сторін і без внесення 

відомостей про поновлення договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно договорів оренди, суборенди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту, 

строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення 

воєнного стану. Ним же було обмежено розмір орендної плати (не може перевищувати  

8  відсотків  нормативної грошової  оцінки земельної ділянки) за користування такими 

ділянками під час дії воєнного стану. Однак виникає правова колізія, оскільки 

фактично існує проміжок часу більше одного місяця з моменту введення воєнного 

стану в Україні та набуття ним чинності. 

Така ситуація в незалежній Україні виникла вперше, що звичайне потягне собою 

ряд новел у законодавчій площині, а тому ще більше актуалізує проблематику обраної 

для аналізу теми.  

Отже, аграрний сектор робить суттєвий внесок у ВВП країни, надходження 

валютних коштів від здійснення зовнішньоторговельних операцій забезпечує 

внутрішній ринок країни широким асортиментом продуктів харчування на цілком 

прийнятному рівні. Проте нинішня модель функціонування аграрного сектору потребує 

вдосконалення законодавства у сфері державної підтримки сільського господарства. 
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ЩОДО ВІДМЕЖУВАННЯ РОЗБОЮ ВІД ВИМАГАННЯ  

 

Суспільна небезпека цих видів кримінальних правопорушень полягає не тільки у 

тому, що винний вимагає передачу чужого майна чи права на майно або вчинення будь-

яких дій майнового характеру щодо потерпілого, він також посягає на здоров’я й 

психічну недоторканість потерпілого. Він використовує при цьому погрози, а іноді й 

насильство, у тому числі й таке, що є небезпечним для життя чи здоров'я особи. 

https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-2.11
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Відповідно до Кримінального кодексу (далі –КК) України розбій – це напад з 

метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя 

чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства 

[1]. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій 

майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими 

родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи 

знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, 

або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти 

в таємниці називається вимаганням [1]. 

Схожість розбою і вимагання визначається тим, що обидва злочини посягають 

одночасно як на право власності, так і на особу. Проте між цими злочинами є суттєві 

відмінності, на які слід звернути увагу, оскільки їх вставлення і тлумачення мають не 

тільки теоретичне, а і практичне значення.  

Основним безпосереднім об’єктом розбою є право власності, а вимагання – 

також можуть бути зобов’язальні відносини власності (в тому випадку, коли предметом 

є право на майно або дії майнового характеру), тобто при вимаганні посягання може 

бути направлене на ширшу майнову сферу, ніж при розбої. Щодо додаткового 

обов’язкового об’єкту, то у складі розбою –  це здоров’я особи, її психічна 

недоторканість, а у простому складі вимагання – психічна недоторканість особи, у 

кваліфікованому складі додатковим обов’язковим об’єктом може виступати здоров’я 

потерпілої особи. 

Як при розбої, так і при вимаганні досягнення корисливої мети забезпечується 

шляхом впливу на особу потерпілого. Однак за характером впливу та способом його 

застосування ці злочини суттєво відрізняються між собою.  

Суспільно небезпечне діяння у складі розбою – напад, тобто дії,  спрямовані  на 

негайне вилучення чужого майна шляхом застосування фізичного або психічного  

насильства,  зазначеного  в ч. 1 ст. 187 КК України [3]. Суспільно небезпечне діяння в 

складі вимагання полягає в пред'явленні винним протиправної вимоги, що 

підкріплюється погрозою. Спосіб вимагання — це погроза заподіяння шкоди 

потерпілому або його близьким родичам, зміст якої може бути різним. Це не тільки 

погроза насильством, хоча вона зустрічається найчастіше, а й обмеженням прав, свобод 

або законних інтересів вказаних осіб, пошкодженням чи знищенням їхнього майна або 

майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошенням 

відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці  

[4, с.157].  

Якщо склад розбою завжди передбачає загрозу насильством, що є небезпечним 

для життя і здоров'я потерпілого, то для вимагання не має значення характер шкоди, 

якою винний загрожує потерпілому. Небезпечне  для  життя чи здоров'я насильство 

(стаття 187, частина третя статті 189 КК України) – це умисне  заподіяння потерпілому 

легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або 

незначну втрату працездатності, середньої тяжкості або тяжке тілесне ушкодження, а 

також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були 

небезпечними для життя чи здоров'я в момент їх вчинення.  До них слід відносити, 

зокрема, і насильство, що призвело до втрати свідомості чи мало характер мордування, 

придушення за шию, скидання з висоти, застосування електроструму, зброї, 

спеціальних  знарядь тощо [3]. 

Погроза застосування насильства при розбої полягає в залякуванні негайним 

застосуванням фізичного насильства, небезпечного для життя і здоровя потерпілого  

(погроза вбити, заподіяти тяжке або середньої тяжкості тілесне  ушкодження,  

легкетілесне  ушкодження  з  розладом  здоров'я  чи  незначною  втратою 
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працездатності,  або вчинити певні дії,  що у конкретній  ситуації можуть спричинити 

такі наслідки), а при вимаганні  має  місце  тоді,  коли  винна  особа, висловлюючи її в 

будь-якій формі (словами,  жестами, демонстрацією зброї тощо),  бажає,  щоб у 

потерпілого склалося враження, що якщо він  протидіятиме  винній  особі  або  не 

виконає її вимог,  то ця погроза буде реалізована [3]. У складі ст. 189 КК України 

вимагач може погрожувати застосуванням будь-якого насильства; нанесенням побоїв, 

мордуванням, заподіянням тілесних ушкоджень, позбавленням життя тощо. 

Встановлення, яким саме насильством погрожував вимагач, є обов’язковим у кожному 

випадку висловлення такої погрози, оскільки від характеру насильства, яке є змістом 

погрози, залежить правильна кваліфікація дій винних (як простий склад чи як 

кваліфікований). Так, погроза вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при 

вимаганні кваліфікується за ч.2 ст.189 КК України.  

Зміст погрози у простому складі вимагання такий (ч. 1 ст. 189 КК України) 

передбачає: 

– застосування насильства до потерпілого чи його близьких родичів; 

– обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб; 

– пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, щоперебуває в їхньому 

віданні чи під охороною; 

– розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають 

зберегти в таємниці. 

Суттєва відмінність розбою від вимагання полягає у тому, що погроза 

насильством, заявлена вимагачем, та виконання цієї погрози у випадку не реалізації  її 

вимог завжди мають розрив у часі.  Якщо при розбої психічне насильство передбачає 

загрозу негайної розправи над потерпілим, то при вимаганні винний обіцяє привести 

погрозу до виконання в майбутньому. На нашу  думку, це свідчить про менший ступінь 

суспільної небезпеки вимагання порівняно із розбоєм, оскільки такий розрив в часі дає 

потерпілому можливість сприяти припиненню злочину, звернутись до органів влади та 

відмежувати себе від посягань вимагача. 

При відмежуванні розбою від вимагання слід виходити з того, що при розбої 

насильство або погроза його застосування спрямовані на заволодіння майном у момент 

їх застосування, при цьому вимога передати майно у розбої характеризується ознакою 

негайності. Дії, що полягають у насильстві або в погрозі його застосування при 

вчиненні вимагання майна, спрямовані на одержання майна в майбутньому, а також 

вимога передати майно, поєднана з погрозою застосувати насильство до потерпілого 

або до потерпілого або до близьких йому родичів у майбутньому, якщо майно не буде 

передане, кваліфікується як вимагання. 

Також відмінним є те, що адресатом погрози у складі вимагання може бути: 

потерпілий чи його близькі родичі. Близькі родичі та члени сім’ї – чоловік, дружина, батько, 

мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, 

прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 

піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі 

особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі [2], у той час як в складі розбою 

погроза завдання шкоди існує тільки для особи, яка зазнає нападу. 

Наступною спільною ознакою є те, що розбій і вимагання є злочинами з 

усіченим складом. Розбій вважається закінченим з моменту нападу,  поєднаного із 

застосуванням  насильства,  небезпечного  для  життя  чи  здоров'я особи,  або  з 

погрозою застосування такого насильства. Вимагання  є  закінченим злочином з   

моменту   пред'явлення вимоги, поєднаної з вказаними погрозами, насильством, 

пошкодженням чи знищенням майна. Ці злочини вважаються закінченими з моменту 
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вчинення вище вказаних дій, незалежно від того чи вдалося суб’єкту заволодіти 

майном винного чи ні, незалежно від того вдалося йому досягти поставленої мети чи ні. 

Суб’єктом цих злочинів є фізична осудна особа, яка досягла 14 років на момент 

їх вчинення. 

З суб’єктивної сторони  розглядувані злочини характеризуються прямим 

умислом, корисливим мотивом та метою. Склад розбою передбачає обов’язкову мету 

злочину, мету, що обумовлює нападу, – заволодіння чужим майном. 

На основі вищезазначеного можна зробити наступні висновки. Погроза застосування 

насильства при розбої полягає в залякуванні негайним застосуванням фізичного насильства, 

небезпечного для життя і здоров`я потерпілого.  Погроза при вимаганні має місце тоді, коли 

винна особа, висловлюючи її в будь-якій формі (словами, жестами, демонстрацією зброї 

тощо), бажає, щоб у потерпілого склалося враження, що якщо він протидіятиме винній особі 

або не виконає її вимог, то ця погроза буде реалізована. При розмежуванні вимагання і 

розбою слід виходити з того, що при розбої насильство або погроза його застосування 

спрямовані на заволодіння майном у момент їх застосування. При цьому погроза являє 

собою такі дії чи висловлювання, які виражають намір застосувати насильство негайно. Дії, 

що полягають у насильстві або в погрозі його застосування, спрямовані на одержання майна 

в майбутньому, а також вимогу передати майно, поєднану з погрозою застосувати 

насильство до потерпілого або його близьких родичів у майбутньому, слід кваліфікувати як 

вимагання. 
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ПРОЦЕДУРА ЗМІНИ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 

Ефективність результатів майбутнього господарського підприємства, як-от 

товариства з обмеженою відповідальністю, багато в чому визначатиметься шляхом 
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формуванню цілеспрямованого капіталу. Адже, основною ціллю щойно сформованого 

субʼєкта господарської діяльності – оптимізація достатнього обсягу фінансування на 

довгостроковий економічний успіх задля забезпечення достатніх умов наступного 

ефективного цільового використання.  

Саме тому важливим є динаміка показників власного капіталу, що 

характеризують фінансовий стан та фінансову стійкість підприємства, систематична 

послідовність інструментів для балансування та проведення якісного аналізу і в 

наслідку змін власного капіталу, вчасну та результативну адаптацію способів 

послідовності до таких оцінок в сучасних реаліях внутрішнього, а також зовнішнього 

осередку діяльності ТзОВ. 

Формування статутного капіталу при створенні суб'єкта господарювання є 

важливою умовою його подальшої діяльності. Однак тут має значення правильне 

відображення у документації оплати (фінансового наповнення) статутного капіталу. 

Отже, статутний капітал – це сума внесків засновників підприємства, величина якого 

визначається в розмірах, котрі визначені установчими документами відповідно до 

чинного законодавства, для ведення операцій з метою отримання прибутку. 

Відповідно ж до ч. 1 ст. 12 Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю" розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної 

вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України [3]. 

Сьогодні капітал плутають із грошима, які є лише однією з форм його руху. 

Причиною поширеного та невірного уявлення, що гроші - це і є капітал, є те, що в наш 

час величину капіталу вимірюють у грошах. 

Виникає запитання, а чи може співвідношення номінальної вартості і частки 

бути різним? Закон не дає прямої відповіді на це запитання, але на нього можна 

відповісти шляхом комплексного тлумачення норм. Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону:  

Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може 

додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках 

повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного 

капіталу товариства.  

Таким чином, номінальна вартість частки учасника має відповідати його частці в 

статутному капіталі. Наприклад, якщо статутний капітал ТзОВ “Сопілка” становить  

10 тис. грн, а його учасниками є два громадянина – Байда та Вовк, частки яких поділено 

порівну по 50 %, то номінальна вартість кожного з учасників становить 5 тис. грн.  

[1, с. 147]. 

Питання про зміну розміру статутного капіталу товариства належить до 

компетенції загальних зборів учасників. За загальним правилом рішення загальних 

зборів учасників щодо зміни розміру статутного капіталу товариства приймається 

трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з 

відповідного питання [2, с. 43]. 

Водночас положення ч. 5 ст. 34 Закону дають учасникам можливість відійти від 

установленого правила та визначити у статуті товариства іншу кількість голосів, 

необхідну для прийняття такого рішення, проте така кількість не може бути меншою, 

ніж більшість голосів [3]. 

Отже, статутний капітал - один з основних показників, що характеризують 

розміри та фінансовий стан організації. Його відображають у сумі, зареєстрованій в 

установчих документах як сукупність вкладів (часток, акцій за номінальною вартістю, 

пайових внесків) засновників (учасників) організації.  

Таким чином статутний капітал є стартовим капіталом організації, необхідним 

для забезпечення його основної діяльності та отримання надалі прибутку. 
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СУЧАСНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З 

КРИМІНАЛЬНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО 

ПОРЯДКУ ЗАЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Боротьба зі злочинність, як із загальними суспільним явищем та її 

запобіганням має передбачати ефективну профілактику конкретних кримінальних 

правопорушень, зокрема у сфері зайняття господарською діяльністю. 

У зв’язку з цим поняття профілактики можна розуміти як у вузькому, так і в 

широкому значенні. У широкому трактуванні – це недопущення кримінальних 

правопорушень взагалі, тобто утримання окремих членів суспільства від злочинних дій. 

Можна сказати й інакше: це діяльність щодо недопущення порушень норм кримінального 

права членами суспільства. У вузькому значенні під профілактикою розуміють діяльність, 

по-перше, щодо виявлення і усунення детермінант конкретних злочинів; по-друге, 

виявлення осіб, здатних до скоєння злочинів, і проведення з ними відповідної роботи. 

Профілактика у широкому розумінні підпорядкована завданням боротьби зі злочинністю як 

явищем, у вузькому – попередженню конкретних злочинів з боку окремих осіб. На 

індивідуальному рівні профілактика злочинів включає також їх відвернення і припинення. 

Коли попереджувальна діяльність виявилась малоефективною, тоді і виникає потреба у 

відверненні чи припиненні злочину. Відвернення застосовується на стадії готування до 

злочину, а припинення – на стадії замаху на злочин. Таким чином, попередження 

(профілактика) і відвернення та припинення злочинів тісно взаємопов’язані. Всі вони 

підпорядковані загальним завданням боротьби зі злочинністю [1, с. 5-6]. 

Можна виділити наступні напрями профілактичної діяльності за рівнями 

злочинного впливу на господарську діяльність: 

1) встановлення причин конкретного злочину і прийняття заходів щодо їх 

усунення. Цей напрям у профілактиці злочинів забезпечується відповідною 

діяльністю органів дізнання, слідчого, прокурора у конкретній кримінальній 

справі і полягає у вивченні особистості обвинуваченого, оскільки завдання 

полягає у встановленні його психологічних і соціальних характеристик, а 

також мотивації його злочинної діяльності; 

2) встановлення умов, що сприяли вчиненню конкретного злочину і прийняття 

заходів щодо їх усунення. Цей аспект діяльності пов’язаний з вивченням 

зовнішніх обставин вчинення злочину (конкретної життєвої криміногенної 

https://rd.ua/storage/lessons/818/600Лукач%20І..pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text
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ситуації). Виконання цього завдання передбачає встановлення обставин, які 

полегшили злочинцю досягнення поставленої мети; 

3) узагальнення криміногенних факторів, встановлених під час розслідування 

економічних злочинів певної спрямованості і подання пропозицій щодо їх 

усунення у відповідні органи і установи. Цей напрям діяльності виходить за 

межі конкретної кримінальної справи і передбачає проведення певної 

аналітичної роботи щодо узагальнення причин злочинів певного виду (групи, 

підгрупи) і умов, що сприяли їх вчиненню [2]. 

Найважливішого значення для попередження названого виду злочинної 

поведінки набувають заходи загальносоціального попередження. Вони мають бути 

спрямовані на: 

1) чітке визначення функцій держави в регулюванні економічних відносин; 

2) формування її економіко-правової політики; 

3) розподілу повноважень між центральними й місцевими органами в 

регулюванні економічних процесів; 

4) створення відповідних умов для належної правової поведінки суб’єктів 

економічної діяльності; 

5) забезпечення рівного правового захисту державного й недержавного секторів 

економіки; 

6) створення такої ринкової інфраструктури, яка забезпечила б однакові 

можливості для реалізації творчого потенціалу різноманітних суб’єктів 

підприємницької діяльності; 

7) налагодження демократичних принципів контролю за діяльністю 

підприємницьких структур тощо [3, с.161-162]. 

Дієвим заходом з формування та реалізації стратегії запобігання кримінальним 

правопорушенням у сфері господарської діяльності, є кримінологічний вимір латентності 

таких діянь. Це повинно включати готовність правоохоронних органів до переходу 

злочинів у сфері господарської діяльності у нову якість – до кримінальних проступків та 

адміністративних правопорушень. Вбачається, що виключення зі складу тяжких та особливо 

тяжких злочинів у сфері господарської діяльності дасть змогу застосовувати до осіб, які 

вчинили такі злочини, й заходи кримінально-правового впливу, не пов’язаних із покаранням. 

Це, у свою чергу, стимулюватиме позитивну посткримінальну поведінку економічних 

злочинів, оскільки мільйонні суми штрафів дуже часто не сплачуються, а інших заходів 

впливу у держави зараз просто немає [3, с. 166-167]. 

Окрім цього, дієвість профілактики та боротьби з кримінальними 

правопорушеннями проти встановленого порядку зайняття господарською діяльністю 

залежить, також, від внесення конкретних змін до національного законодавства.  

Отже, враховуючи вище наведені фактори законодавцем повинно бути 

враховано, що вдосконалення чинного законодавства має бути спрямовано на захист і 

забезпечення, в першу чергу, економічних прав людини та суб’єктів господарської 

діяльності, запровадження загальнообов’язкових правил поведінки на ринку для всіх 

суб’єктів господарювання, враховуючи здійснення їх діяльності і в нинішніх умовах 

воєнного стану, встановлення підвищеного рівня кримінальної відповідальності за 

найбільш суспільно небезпечні форми злочинної поведінки, які призводять до підриву 

економічної безпеки України та її зовнішньо-економічного співробітництва. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

 

У контексті вдосконалення політики України у земельних правовідносинах,  

важливим залишається питання з'ясування природи права спільної часткової власності, 

а також спільної сумісної власності подружжя саме на земельні ділянки. Це зумовлює 

необхідність аналізу деяких законодавчих норм для подальшого правильного і 

однозначного їх застосування. 

За загальним правилом спільна власність може бути частковою і сумісною. Від 

часткової спільна сумісна власність відрізняється тим, що частка співвласника не 

визначена заздалегідь. Згідно Цивільного кодексу України, спільна сумісна власність 

виникає лише у випадках, встановлених законом чи договором, на що наголошується у 

ч. 4 ст. 355  Цивільного кодексу України (далі ЦК). Проте, якщо сумісна власність все 

ж виникає, вона може перетворитись у спільну часткову, і саме на межі цих 

трансформацій постає питання про те, як на практиці працює спільна власність. Отже, 

спільна сумісна власність, на відміну від спільної часткової, може виникати лише у 

випадках, передбачених законом або договором[1]. 

Суб’єктами права спільної власності на земельну ділянку можуть бути 

громадяни та юридичні особи, у тому числі держава і територіальні громади. 

В розумінні статті 86 ЗК України спільна часткова власність на земельну 

ділянку – це спільна власність з обов’язковим визначенням частки кожного з учасників 

спільної власності[2]. 

Відповідно до статті 87 ЗК України право спільної часткової власності виникає у 

наступних випадках: 

 при добровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ділянок; 

 при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за 

цивільно-правовими угодами; 

 при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами; 

 за рішенням суду[2]. 

Земельним кодексом України передбачається права і обов’язки учасників 

спільної часткової власності на земельну ділянку, а саме: 

– вимагати виділення належної йому частки зі складу земельної ділянки як 

окремо, так і разом з іншими учасниками, які вимагають виділення, а у разі 

неможливості виділення частки – вимагати відповідної компенсації; 
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– на отримання в його володіння, користування частини спільної земельної 

ділянки, що відповідає розміру належної йому частки; 

– на доходи від використання спільної земельної ділянки відповідно до розміру 

своєї частки; 

– на переважне право купівлі частки відповідно до закону при продажу учасником 

належної йому частки у спільній частковій власності на земельну ділянку[2]. 

   Водночас на учасника спільної часткової власності на земельну ділянку 

покладено низку обов’язків: 

– учасник спільної часткової власності має брати участь у сплаті податків, зборів і 

платежів, у витратах для утримання і зберігання спільної земельної ділянки, 

– учасник спільної часткової власності несе відповідальність перед третіми 

особами за зобов’язаннями, пов’язаними зі спільною земельною ділянкою[2]. 

Тож метою даної роботи є визначення поняття та окремих теоретико-правових 

засад спільної сумісної та спільної часткової власності на земельну ділянку, що стануть 

основою подальшого дослідження у відповідній сфері. 

Найпоширенішим випадком спільної сумісної власності є спільне майно 

подружжя. Згідно зі Сімейним кодексом України майно, набуте подружжям за час 

шлюбу, належить дружині та чоловікові на правах спільної сумісної власності 

незалежно від того, чи один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку 

(доходу)[3]. Тому поняття спільності не поширюється на майно, придбане до шлюбу 

або після його розриву. 

Враховуючи суб’єктний склад права спільної сумісної власності на земельну 

ділянку можна визначити її цільове призначення, зокрема, подружжя. У власності 

подружжя може перебувати значно ширше коло за цільовим призначенням земельних 

ділянок, однак при цьому варто враховувати ту особливість, що ділянки набуті особою 

в процесі безоплатної приватизації є її особистою власністю. 

У спільній сумісній власності земельна ділянка може перебувати у власності 

подружжя, членів фермерського господарства, співвласників особистого селянського 

господарства, жилого будинку (ст. 89 ЗК). Зміст цієї специфікації земельного права є 

вичерпним і не підлягає розширенню. З цього випливає, що в усіх інших випадках 

громадяни об'єднують свої ділянки, стають учасниками спільної часткової власності на 

землю. Однак слід зазначити, що ця норма Цивільного кодексу на практиці не 

застосовується, оскільки, наприклад, землі сільськогосподарського призначення є 

єдиним майном, яке громадяни набувають у власність шляхом приватизації. Тому вони 

містяться в роз’ясненні Верховного Суду України від 29.10.2008 р. № 19-3767/0/8-08 

[4], згідно з яким земельна ділянка, право власності на яку було набуто шляхом 

приватизації, є особистою приватною власністю того із подружжя, якому вона 

безоплатно була передана у власність, та не є спільною сумісною власністю подружжя. 

Однак, слід пам’ятати також про те, що відповідно до ст. 4 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», особи, які мають право на виділення їм у натурі (на місцевості) двох чи 

більше земельних часток (паїв) із земель, що перебувають у користуванні одного 

сільськогосподарського підприємства, земельні ділянки за їх бажанням виділяються 

єдиним масивом. 

Громадянам (подружжю) та іншим особам, які подали до відповідної сільської, 

селищної, міської ради спільну заяву чи клопотання, підписані кожним із них, про 

виділення в натурі (на місцевості) належних їм земельних часток (паїв) єдиним 

масивом, виділяється одна земельна ділянка у спільну власність[5]. В такому випадку, 

після оформлення права власності на таку земельну ділянку, кожен із подружжя має 

свою невиділену частину у спільній сумісній власності. 
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Існують деякі практичні рекомендації, які допоможуть уникнути спірних питань 

щодо земельних ділянок у майбутньому. Тут слід звернути увагу на те, що купувати 

земельні ділянки потрібно відразу на обох з подружжя в рівних частках або відповідно 

до зроблених внесків, про що зазначати у договорі; при необхідності можна укладати 

шлюбні договори, де відразу передбачати положення щодо прав на земельну ділянку 

кожного з подружжя та умови щодо отримання згоди іншого з подружжя у випадку її 

відчуження; можна укладати договори поділу спільної земельної ділянки подружжя під 

час перебування у шлюбі або якнайшвидше після розлучення; у випадку розлучення 

розглядати інші варіанти вирішення питання, наприклад, шляхом укладення договору 

про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею земельної ділянки у власність 

одному із подружжя. 

 Отже, суб’єктний склад учасників права спільної сумісної власності на землю 

означає, що між учасниками існують не лише правовідносини, зумовлені відносинами 

власності на землю, а й особисті взаємозв’язки. Тому, в окремих випадках, якщо 

розглядати спільну сумісну власність подружжя на конкретну земельну ділянку, то слід 

звертати увагу на те, яким юридичним способом вона перейшла у власність подружжю, 

або одному із них. Саме тоді буде зрозуміло, яка частина у спільній сумісній власності 

належить або не належить кожному. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ  

В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Корумпованість українського суспільства та його державно-владних 

інституцій, відсутність політичної волі у державних керманичів протидіяти цьому злу 

гальмують поступальний соціальний, економічний та політичний розвиток нашої 

держави, не дають змоги інтегруватися Україні до Європейського Союзу. Індекс 

сприйняття корупції для України за 2021 рік склав 32 бали, знизився порівняно з 

попереднім роком на один бал і Україна посіла не дуже почесне 122 місце зі 180 країн 

світу [1]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3767700-08#Text


191 

Відсутність позитивних зрушень щодо протидії корупції в Україні обумовили 

низка детермінант, найбільш суттєвими серед яких є, зокрема, корумпованість і 

клановість судів та суддів. Так, Конституційний Суд своїм Рішенням від 27 жовтня 

2020 року визнав неконституційними ряд положень Закону України "Про запобігання 

корупції", яким обмежив повноваження Національного агентства з питань запобігання 

корупції щодо контролю, перевірки та оприлюднення декларацій суб'єктів 

декларування, проведення моніторингу способу їх життя, звернення до відповідних 

органів щодо стягнення в дохід держави необґрунтованих активів, засекретив Єдиний 

державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, скасував повну перевірку декларацій. Тим же рішенням 

КСУ скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації 

(стаття 366-1 КК України) [2]. 

Негативний вплив на діяльність антикорупційних органів чинить відсутність 

офіційних керівників НАЗК НАБУ і АРМА. Щодо їх кандидатур тривають політичні 

торги. Призначений тільки очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Не вдалося також провести судову реформу та сформувати чесну, професійну 

та незалежну судову владу. До речі, проведена ліквідація Окружного адміністративного 

суду м. Києва викликає значні сумніви своєю половинчастістю, будуть ще численні 

оскарження, звернення до Конституційного Суду тощо. 

Досі не прийнята Антикорупційна стратегія. 

Після неспровокованого нападу росії на Україну 24 лютого 2022 року народ 

піднявся на боротьбу з агресором. На перший план постало питання існування 

незалежної Української держави, збройної боротьби із загарбником. З військовою та 

політичною допомогою США, країн Європейського Союзу, членів НАТО, Збройні сили 

України дають належну відсіч нападнику, звільняють від окупанта нашу землю. 

Слід зауважити, що корупція як явище із введенням воєнного стану в Україні 

не зникла, на фоні війни про неї стали менше говорити. А корупція в умовах дії 

воєнного стану розвилася в нових, непритаманних мирному часу формах. 

У сфері публічного майна економіка України втратила і внутрішнього, і 

зовнішнього інвестора. Внутрішній інвестор збіднів, долучився до оборони або виїхав, 

зовнішній — не вкладає капітал в економіку воюючої держави через ризик його втрати 

чи знецінення. Значну частину майна усіх форм власності Україна втратила разом із 

окупованими територіями або її було зруйновано, знищено чи викрадено агресором. 

Також з 24 лютого було закрито доступ до всіх публічних на той момент даних. 

Це вплинуло на громадський контроль, зокрема, у публічних закупівлях. Під час 

повномасштабної війни Кабмін дозволив укладати прямі договори, нехтуючи 

конкуренцією. Як наслідок, кількість оприлюднених контрактів зменшилася у 2,6 рази 

порівняно з 2021 роком, також зменшилася у чотири рази й кількість аукціонів [3]. 

Реєстр електронних декларацій доки триває воєнний стан зупинив свою 

публічну роботу, а посадовцям і чиновникам більше не треба звітувати НАЗК про свої 

доходи. 

Надходження військової та гуманітарної допомоги від наших союзників, її 

розподіл та використання, поєднане з відсутністю необхідного правового забезпечення 

й широкими дискреційними повноваженнями чиновників формує у них спокусу й 

злочинну мету протиправно збагатитися, використовуючи своє службове становище та 

владні повноваження. Цьому сприяє режим нерозголошення інформації про роботу 

державних органів та органів місцевого самоврядування, відсутність належного 

контролю за розподілом і використанням майна, що надходить для відновлення 

господарського механізму та надання гуманітарної допомоги соціально незахищеним 
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верствам населення. Також це стосується інформації про договори оренди, надання 

житлових приміщень, роботи земельних кадастрів, закупівель тощо [3]. 

Органи місцевого самоврядування отримують гуманітарну та благодійну 

допомогу, яку не завжди обліковують і розподіляють в "ручному" режимі "потрібним 

людям". 

Під час дії воєнного стану значного поширення набули корупційні 

правопорушення, пов'язані з виїздом громадян України за кордон. 

Війна, що розпочалася, зумовила невідкладну повну мобілізацію усіх 

оборонних ресурсів для відсічі агресору. Негайно були запроваджені обмеження щодо 

виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 і до 60 років, які 

підлягають призову на військову службу під час мобілізації або можуть бути залучені в 

умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт. Ці обмеження викликали появу 

злочинних схем перетину державного кордону України особами, щодо яких застосовані 

обмеження. Ці обмеження і заборони не є абсолютними. Так, вони не застосовуються 

щодо осіб з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують; осіб, які супроводжують дітей з 

тяжкими захворюваннями, дітей-сиріт; військовозобов’язаних осіб, які не підлягають 

призову на військову службу під час мобілізації; поранених осіб сил оборони та 

безпеки, які виїжджають за кордон на лікування, та членів їхніх сімей; водіїв 

гуманітарних, медичних вантажів, вантажів для потреб Збройних Сил України; водіїв 

перевізників, які мають ліцензії на здійснення міжнародних вантажних та 

пасажирських перевезень; працівників підприємств залізничного транспорту; 

спортсменів та осіб, які забезпечують організаційний супровід спортивних заходів; 

моряків; авіаційного персоналу [4]. 

Найбільш поширеними способами незаконного перетинання державного 

кордону України військовозобов'язаними особами з використанням корупційних схем 

є: перетин кордону за сприяння службових осіб підрозділів охорони державного 

кордону без здійснення обов'язкових процедур прикордонного контролю; використання 

отриманих у корупційний спосіб документів про зняття з військового обліку, про 

навчання у закордонних закладах вищої освіти, про статус багатодітного батька, про 

необхідність лікування чи медичної реабілітації за кордоном, про виконання 

волонтерської чи гуманітарної місії тощо. 

Недостатня правова врегульованість порядку перетину державного кордону 

України військовозобов'язаними в умовах дії воєнного стану і широкі дискреційні 

повноваження посадових осіб щодо бронювання певних категорій 

військовозобов'язаних, створило численні корупційні ризики. Мали місце випадки, 

коли окремі особи перетинали державний кордон в якості водіїв для перевезень 

гуманітарної допомоги, транспортних засобів для потреб ЗСУ, виконували такі 

перевезення для власних потреб. 

Широке поле для корупційних зловживань дає діяльність різного роду 

благодійних фондів, які під прикриттям гуманітарної діяльності та допомоги ЗСУ 

вирішують свої меркантильні питання, акумулюючи кошти благодійників і 

використовуючи їх для власного збагачення. 

Основними причинами й умовами корупційних правопорушень щодо 

незаконного перетину державного кордону України військовозобов'язаними є: 

• недоліки нормативного регулювання перетину державного кордону 

військовозобов'язаними в умовах дії воєнного стану; 

• широкі дискреційні повноваження посадових осіб, які приймають рішення 

або беруть участь у процесах перетинання державного кордону 

військовозобов’язаними чоловіками–; 
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• відсутність належного контролю за дотриманням умов виїзду за кордон 

військовозобов’язаними чоловіками, зокрема з боку службових осіб 

Держприкордонслужби, та відсутність взаємодії (обміну інформацією) між державними 

органами [4]. 

Протидія корупції в умовах воєнного стану нарівні з першорядними 

військовими задачами є важливою функцією держави та її органів. 

Transparency International Ukraine, аналізуючи стан корупції в Україні, 

запропонувало державним органам реалізувати низку заходів, зокрема: 

відкрити дані, де це можливо і не шкодить інтересам безпеки та оборони; 

захистити правила публічних закупівель, аби відновлення України відбувалося 

ефективно, прозоро і конкурентно; 

вкладати ресурс у розвиток державних ІТ-систем, як-от Prozorro, 

«Prozorro.Продажі», «Дія» тощо; 

створити умови для кваліфікованого високотехнологічного бізнесу, який 

долучиться до відбудови та розвитку; 

налагодити ефективне управління конфіскованими активами; 

відповідально провести конкурси і призначити професійних, незалежних і 

доброчесних очільників НАБУ, НАЗК та АРМА; 

демонструвати готовність і почати вирішувати всі ці питання вже зараз, адже 

саме такі дії не лише допоможуть подолати наявні проблеми, а й закладуть основи для 

швидкого вступу України в Європейський Союз [3]. 

Підсумовуючи, слід сказати, що задля ефективної протидії корупції необхідні 

мотивація і політична воля, фінансові та кадрові ресурси, а також конкретний план дій, 

стратегія протидії корупції. 
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Із початком повномасштабного вторгнення рф на територію України багато змін 

відбулося у житті тих людей, які стали на захист своїх законних територій. Із значними 
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фізичними втратами стикнулося наше суспільство, а також родичі тих осіб, які 

вважаються зниклими безвісті у зв’язку із збройним конфліктом, або ж у зв’язку із 

перебуванням на особливо складному бойовому завданні. 

Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих 

обставин» визначено, що особою, зниклою безвісти, вважається фізична особа, 

стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування на момент подання заявником 

заяви про її розшук. Особа, зникла безвісти за особливих обставин, вважається та 

особа, зникла безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою 

окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи 

техногенного характеру[2]. 

При цьому особа, яка зникла безвісти в зоні збройного конфлікту під час 

проходження нею військової служби або за будь-яких інших обставин, що 

підтверджують факт перебування особи у цій зоні, буде вважатися особою, зниклою 

безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом [2]. 

Така особа, яка зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними 

діями на території держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи 

техногенного характеру, або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель 

людей, вважається особою, зниклою безвісти за особливих обставин. 

Відповідно до ст. 4 вищезгаданого Закону, особа набуває статусу такої, що 

зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що 

містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за 

особливих обставин та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з 

моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи. Особа вважається 

зниклою безвісти за особливих обставин до моменту припинення її розшуку у порядку, 

передбаченому Законом [2]. 

Надання особі статусу зниклої безвісти за особливих обставин не позбавляє її 

родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про визнання такої особи 

безвісно відсутньою чи оголошення її померлою у порядку, передбаченому 

законодавством [2]. 

Якщо особа, зникла безвісти за особливих обставин, була оголошена померлою, 

але її місцеперебування, місце поховання чи місцезнаходження її останків не було 

встановлено, проведення розшуку не припиняється до встановлення її 

місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження її останків [2]. 

Статусу зниклої безвісти така особа набуває з моменту подання заявником до 

поліції заяви про факт зникнення особи безвісти та її розшук або за рішенням суду (про 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою) та вважається зниклою безвісти до 

моменту припинення її розшуку (до встановлення місцеперебування, місця поховання 

чи місцезнаходження останків особи, зниклої безвісти). 

Відповідно до ст.43 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути 

визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного 

проживання немає відомостей про місце її перебування. 

У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про місце 

перебування особи початком її безвісної відсутності вважається перше число місяця, 

що йде за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі неможливості встановити 

цей місяць - перше січня наступного року[3]. 

На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою 

нотаріус за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та встановлює над 

ним опіку. 
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За заявою заінтересованої особи або органу опіки та піклування над майном особи, 

зниклої безвісти за особливих обставин, опіка може бути встановлена нотаріусом до 

ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою[3]. 

 Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, 

зниклої безвісти за особливих обставин, приймає виконання цивільних обов’язків на її 

користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в її інтересах. За 

заявою заінтересованої особи опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно 

відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, надає за рахунок цього 

майна утримання особам, яких вони за законом зобов’язані утримувати [3]. 

 Опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою, а також у разі появи особи, зниклої безвісти за 

особливих обставин. 

Варто зауважити те, що фізичну особу можна визнати безвісно відсутньою лише 

за особливою процедурою – в судовому порядку. Заяву про визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою може бути подано заявником, тобто членом сім’ї, родичем до суду 

першої інстанції за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем 

проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за 

місцезнаходженням її майна. При цьому, на час воєнного стану в країні варто не 

забувати про тимчасову зміну територіальної підсудності справ щодо територій, які 

тимчасово перебувають в окупації [4]. 

В заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою обов’язково 

зазначається мета, з якою необхідно визнати фізичну особу безвісно відсутньою 

(наприклад, з метою розірвання шлюбу іншим із подружжя), обставини, що 

підтверджують безвісну відсутність фізичної особи та долучаються всі наявні у 

заявника докази (наприклад, копія звернення до правоохоронних органів із заявою про 

зникнення особи та її розшук, докази розміщення об’яв щодо розшуку та встановлення 

місця перебування особи, можливі покази свідків, які стали очевидцями, які востаннє 

бачили зниклу особу, спілкувалися з нею, чи бачили її викрадення або примусове 

утримання окупаційними військовими і т. ін.) [4]. 

Підставою для скасування рішення є одержання судом заяви про появу фізичної 

особи, яку було визнано безвісно відсутньою або відомостей про місцеперебування цієї 

особи. Таку заяву може бути подано особою, яку було визнано безвісно відсутньою або 

іншою заінтересованою особою до суду, який ухвалив рішення про визнання особи 

безвісно відсутньою або до суду за місцеперебуванням особи [4]. 

Якщо фізична особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася або якщо 

одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем її перебування або суд, що 

постановив рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї особи 

або іншої заінтересованої особи скасовує рішення про визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою[3]. 

Відповідно, у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою правові наслідки такого визнання втрачають свою силу, а права такої особи 

мають бути поновлені в повному обсязі у встановленому законом порядку [3]. 

З огляду на воєнний стан, відбуваються численні вбивства та викрадення громадян 

України російськими окупантами. Тому встановлення юридичного факту безвісно 

відсутньої особи в судовому порядку та набуття статусу особи, зниклої безвісти, є 

важливим та актуальним для рідних такої особи, а також необхідним для ефективного 

захисту її прав та водночас прав і обов`язків її близьких. Важливо в цих ситуаціях 

пам’ятати про те, що всі права особи, яка з’явилася або місце перебування якої стало 

відоме, повинні поновитися повністю лише із моменту скасування судового рішення 

про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.  
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Дитина як повноцінний громадянин України має право бути захищеною від будь-

якого негативного впливу, що може завдати шкоду її фізичному та психічному 

здоров‘ю. В сучасному світі існує безліч небезпек для дітей і одну з серйозних загроз 

представляють засоби масової інформації, зокрема, Інтернет. 

Загальновідомо, що сучасний технологічний розвиток на перше місце висунув 

проблему правового забезпечення інформаційної безпеки держави, неодмінною 

складовою якої є інформаційна безпека підростаючого покоління. При цьому весь 

суспільний обіг інформації регулюється багатьма видами соціальних норм, основними 

серед яких є: правові та моральні. Однак, якщо в минулі століття правовий обіг 

інформації охоплював лише найбільш важливу частину суспільного обігу інформації, 

то в сучасних умовах назріла нагальна необхідність розширення кола інформаційно-

комунікативних відносин, що мають підпадати під правове регулювання. Особливо ця 

проблема стосується проблем правового регулювання інформаційного обігу та 

комунікації у всесвітній мережі Інтернет, до якої в наш час долучаються діти вже навіть 

з дошкільного віку.  

Слід наголосити, що складність забезпечення ефективності правового 

регулювання мережі Інтернет не стільки полягає у відсутності систематизованого або 

узгодженого законодавства, що регулює відповідні види відносин у Всесвітній мережі, 

скільки в об‘єктивних особливостях та закономірностях функціонування самого 

Інтернету, які фактично «дозволяють» будь-кому анонімно робити в цій інформаційній 

мережі загального користування що завгодно. Саме фактична неможливість законного 

притягнення до юридичної відповідальності правопорушників у мережі Інтернет, що 

особливо проявляється на прикладі адміністративної та кримінальної відповідальності, 

зумовлює майже безмежну свободу дій, яку нині можна спостерігати у віртуальному 

кіберпросторі.  

Враховуючи те, що будь-яка дитина внаслідок об‘єктивної недостатньої 

сформованості своєї свідомості є вразливою, а отже, значно більше за дорослих та 

дієздатних осіб дитина піддається впливу з боку відповідних джерел інформації, в 

сучасних умовах вже фактично побудованого глобального інформаційного суспільства 

потрібно ретельно підходити до питання захисту дітей від інформації, яка може завдати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text


197 

шкоди їх здоров‘ю та розвитку. У таких умовах особливо небезпечною для дитини є 

саме Всесвітня мережа Інтернет, яка і дотепер у будь-якій сучасній державі 

залишається фактично неконтрольованим «інформаційним майданчиком», на якому 

має місце абсолютно вільне поширення будь-якої інформації. Складність вирішення 

вказаних проблем за допомогою формально визначених правових норм полягає 

насамперед у тому, що в Інтернеті чи не найбільше має місце «зіткнення» протилежних 

інтересів відповідних суб‘єктів, у зв‘язку з чим навіть на сьогодні дана проблема поки 

що є лише предметом численних дискусій, а не практичних дій.  

У цьому контексті цікавим є розгляд міжнародного досвіду спроб вирішити 

вказане питання на нормативно-правовому рівні. Зокрема, 3 грудня 2009 року 

Міжпарламентська Асамблея держав-учасниць СНД прийняла Модельний закон «Про 

захист дітей від інформації, що завдає шкоду їх здоров‘ю та розвитку» [1], який 

встановлює правові та організаційні основи державної політики і міжнародного 

співробітництва держав-учасниць СНД у сфері забезпечення інформаційної безпеки 

дітей з урахуванням загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, в тому 

числі закріплених в Конвенції ООН про права дитини та Модельному законі держав-

учасниць СНД «Про основні гарантії прав дитини в державі».  

Українські науковці з метою посилення захисту дітей від шкідливої інформації в 

мережі Інтернет пропонує внести зміни до Закону України «Про телекомунікації» та 

передбачити окремі норми, які б встановлювали відповідальність власників вебсайтів в 

українській частині мережі за розміщення сайтів, що можуть містити інформацію, 

котра може негативно вплинути на дітей [2, с.4].  

Слід зазначити, що в останні роки в Україні та світі почались проводитися 

масштабні дослідження впливу Інтернету на безпеку дітей, на їх взаємовідносини з 

батьками та навколишнім середовищем. Так, вперше кафедрою превентивної роботи та 

соціальної політики ЮНЕСКО в Україні було проведено дослідження щодо рівня знань 

українців про безпеку дітей в Інтернеті. Результати показали, що переважна більшість 

дітей (96 %) не знають про небезпеки, які існують в мережі, майже половина дітей 

знаходиться в потенційній небезпеці, оскільки регулярно розміщує особисті дані, а 

кожен п‘ятий неповнолітній вже опинявся в небезпечних ситуаціях, маючи 

безпосередній контакт зі зловмисником [3].  

Також один з найбільших мобільних операторів України ініціював проведення 

всеукраїнського соціологічного дослідження «Знання та ставлення українців до 

питання безпеки дітей в Інтернеті». Його результати показали, що 76 % батьків навіть 

не знають, які сайти відвідують їхні діти. Понад 28 % опитаних дітей готові надіслати 

свої фотокартки незнайомцям у Мережі. 17 % повідомляли інформацію про себе і свою 

родину незнайомцям: адресу, телефон, графік роботи батьків [4, с. 10-11]. 

 Інтернет-технології стали природною частиною нашого життя і діти, як найбільш 

активна, така, що швидко розвивається аудиторія, дуже часто раніше за дорослих 

знайомляться з новими можливостями, що надає всесвітня мережа. Однак для батьків 

головним завданням є створити такі умови, щоб Інтернет не завдавав шкоди фізичному 

та психічному здоров‘ю дитини.  

Часто підліток, як найбільш вразлива людина, поводиться в світовій мережі 

віктимно, ненавмисно провокуючи вчинення протиправних дій. Мова може йти про 

встановлення з дитиною незаконного контакту (грумінгу) з подальшими злочинними 

діями, кіберпереслідування, он-лайн насилля, шахрайство, порнографія та ін. Причому, 

іноді може мати місце і так звана «інверсія ролей», коли підліток з жертви 

перетворюється на порушника.  

Також дуже небезпечним для психологічного здоров‘я дитини є встановлення так 

званого небажаного контенту, під яким фахівці розуміють матеріали непридатного для 
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дітей та протизаконного змісту – порнографічні, такі, що пропагують наркотики, 

психотропні речовини й алкоголь, тероризм і екстремізм, ксенофобію, сектантство, 

національну, класову, соціальну нетерпимість, нерівність, асоціальну поведінку, 

насилля, агресію, суїцид, азартні ігри, інтернет-шахрайство [5, с. 19].  

Особливу увагу слід приділити комп‘ютерним іграм із деструктивним, 

агресивним змістом, до яких в мережах дуже легкий доступ. Такі ігри суттєво 

впливають на свідомість дитини, вчать її вирішувати проблеми силовими методами, 

викликають тривожність, жорстокість, дратливість, емоційну неврівноваженість.  

Виходячи із специфіки дитячого віку, слід сказати, що у профілактичній роботі з 

даною групою велике значення мають, насамперед, заходи не правового характеру, а 

педагогічні, психологічні, медичні [6, с. 69].  

Все сказане дає змогу зробити висновок, що для того щоб захистити дітей від 

негативного впливу Інтернету, українське суспільство повинне протистояти загрозам, 

які несе сьогодні інформаційний простір, а державна політика має бути спрямована на 

підтримку духовного та культурного розвитку дітей. Хоча, всесвітня мережа є 

важливою складовою сучасного життя, проте через недостатнє правове регулювання 

захисту дітей від негативного впливу Інтернету, він стає зручним «плацдармом» для 

протиправної діяльності. Слід підкреслити, що Інтернет є площиною не лише для 

вчинення адміністративних, але й цивільних та кримінальних правопорушень. Єдиним 

шляхом виправлення ситуації є якомога скоріше внесення змін і доповнень у чинне 

законодавство.  
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ  ВПЛИВУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НА 
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НА ЗАХИСТ В УКРАЇНІ 

 

Право, у тому числі і кримінальне процесуальне, не виступає явищем, яке 

назавжди застигло у своєму існуванні. Воно постійно зазнає впливу тих чи інших 

зовнішніх і внутрішніх чинників, а особливо в даний час, коли Україна перебуває у 
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стані війни. Щодо значення для національного кримінального процесуального 

законодавства та правозастосовної практики міжнародно-правових актів, то поза 

залежністю від вирішення питання про їх співвідношення як норм міжнародного права 

із нормами національного права чи вирішення питання про надання їм статусу джерела 

кримінального процесуального права або значення акта рекомендаційного характеру, їх 

роль визнається серед науковців та практиків [7, с. 96-100]. На нашу думку, 

міжнародно-правові акти, які містять загальновизнані принципи і норми у сфері 

кримінального судочинства, слід розглядати як явище загального порядку.  

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) у ст.1 визнав 

положення міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою, самостійним джерелом кримінального процесуального 

законодавства. Разом із цим, міжнародні стандарти та принципи у галузі прав людини 

міцно увійшли до правового статусу учасників кримінального провадження в Україні. 

Однак, не зважаючи на те, що під час розгляду нормативно-правової бази застосування 

в Україні міжнародних договорів, ми не раз зустрічалися із терміном “загальновизнані 

стандарти та принципи міжнародного права”, ані Кримінальний процесуальний кодекс, 

ані Конституція України не дають ні їх точного визначення, ні переліку. Крім того, 

немає на сьогодні відповіді про зміст категорії “загальновизнані стандарти та 

принципи” й в актах офіційного тлумачення.  

Такий стан речей закономірно спричиняє великі труднощі під час 

правозастосування. Саме тому в рамках нашого дослідження виникає необхідність 

вирішення декількох питань, які мають принципове значення як теоретичного, так і 

практичного характеру.  

По-перше, що слід розуміти під загальновизнаними міжнародними стандартами 

та принципами у галузі прав людини?  

По-друге, в яких конкретно міжнародно-правових актах закріплені ці стандарти та 

принципи?  

По-третє, необхідно визначити їх систему, дослідити зміст та форму закріплення 

кожного з них. Традиційно, вирішення поставлених питань має відбуватися послідовно, 

оскільки визначення точного нормативного змісту загальновизнаних міжнародних 

стандартів та принципів спричиняє численні суперечки навіть серед юристів-

міжнародників, що обумовлено, зокрема, плюралізмом у підходах до з’ясування 

поняття “загальновизнані міжнародні стандарти та принципи у галузі прав людини” 

[2, с. 32].  

Складність застосування загальновизнаних стандартів і принципів пояснюється, 

зокрема, тим, що вони не зафіксовані в якомусь одному міжнародному акті, а містяться 

у чисельних договорах та звичаях, оскільки в міжнародному праві немає кодексів, на 

кшталт тим, які є у внутрішньому праві держав. 

 У порушеному контексті зазначимо, що традиційно дослідниками виділяється 

декілька форм виразу загальновизнаних стандартів та принципів міжнародного права. 

Основними серед них є міжнародно-правовий звичай та міжнародний договір. Однак 

першорядне значення серед них має міжнародний договір, оскільки лише в такому 

випадку правозастосувач має реальну можливість застосовувати конкретні положення 

того чи іншого договору. Таким чином, систему міжнародно-правових актів, що 

містять загальновизнані стандарти та принципи в галузі прав людини, складають дві 

основні групи документів: універсальні та регіональні. 

Проаналізуємо законодавство окремих країн світу, яке регулює правовий статус 

адвоката.  

Так, наприклад, стаття 48 КПК Литовської Республіки [3] визначає права та 

обов’язки захисника в кримінальному процесі. Загалом вони досить схожі, а деякі 
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навіть аналогічні українським. Однак існують кілька положень, на які, на нашу думку, 

варто звернути увагу. Так, наприклад, відповідно до п. 6 ст. 48 КПК Литовської 

Республіки, до повноважень захисника віднесено можливість оглядати та 

фотографувати місце подій, розпитувати окремих осіб про відомі їм обставини справи. 

Загалом на практиці захисники в Україні керуються тими самими правами, що й у 

Литовській Республіці, однак у КПК України вчинення таких дій чітко не 

регламентовано. 

Особливу увагу ми звертаємо також на положення ст. 49 КПК Литовської 

Республіки [3], яка має назву «Усунення захисника через звинувачення в застосуванні 

незаконних заходів захисту». Відповідно до цієї норми, якщо протягом досудового 

слідства прокурор або суд вирішують, що захисник використовує неправомірні заходи 

у захисті, вони мають право усунути цього захисника від ведення справи. 

В Україні такого «усунення» процесуальним законом не передбачено, вважаємо, 

що таку норму доцільно впровадити до кримінального процесуального законодавства з 

урахуванням вітчизняної специфіки, а право на усунення захисника від ведення справи 

варто покласти на прокурора або суд [4, с. 100]. 

Підтримуємо пропозицію Скрябіна О.М. у чинному КПК України передбачити 

окрему статтю, яка буде мати назву «Усунення захисника через звинувачення в 

застосуванні незаконних заходів захисту» та викласти її у такій редакції: «Якщо 

протягом досудового розслідування – прокурором, або під час судового розгляду 

кримінального провадження – судом буде встановлено, що захисник використовує 

незаконні засоби захисту, вони мають право усунути такого захисника від участі у 

кримінальному провадженні. Про усунення захисника від участі у кримінальному 

провадженні прокурор та суд повідомляють протягом трьох днів про таке усунення 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та підозрюваного, обвинуваченого 

(підсудного), якому надавав правничу допомогу адвокат» [5, с. 100]. 

Певну схожість правового статусу захисника можна простежити між 

кримінально-процесуальним законодавством України та Естонії. Так, в кримінальному 

процесі Естонії захисником є також адвокат. Його правовий статус регламентовано 

КПК Естонії від 30 грудня 2004 р. № 25, а саме Кримінально-процесуальним кодексом 

[6]. У главі 2 «Суб’єкти кримінального процесу» (розділ 6 «Захисник», ст. 42 

«Захисник») КПК Естонії передбачено, що захисником у кримінальному процесі є 

адвокат з дозволу особи, яка веде провадження, інші особи, повноваження яких 

випливають зі згоди, підписаної з підзахисним (договірний захисник), або інші особи, 

що виконали акредитовану державою навчальну програму для здобуття академічної 

юридичної освіти, повноваження яких випливають зі згоди, підписаної з підзахисним, 

та адвокат, повноваження якого випливають з його призначення слідчим органом, 

прокуратурою та судом. У такому разі прослідковується аналогічний до попереднього 

українського правового статусу захисника законодавчий підхід. Адже держава висуває 

певні вимоги щодо освіти, а саме наявність вищої юридичної освіти та стажу роботи в 

галузі права не менше ніж 2 роки, а також те, що адвокат-захисник здійснює свою 

діяльність на умовах договору з підзахисним або за призначенням його для захисту 

особи. Відмінність у цьому випадку виявляється в тому, що призначає безоплатного 

захисника не слідчий орган, прокуратура та суд, а центр з надання безоплатної правової 

допомоги за наказом керівника відповідного центру. 

Також схожою є процедура обрання особою собі захисника. В українському 

кримінальному процесуальному законодавстві це питання регламентовано в ст. 42 

КПК, а саме в правах підозрюваного, обвинуваченого: «на першу вимогу має право 

залучити захисника і мати конфіденційну зустріч з ним до першого допиту з 

дотриманням належних умов, що забезпечують приватність розмови, а також після 
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першого допиту – мати такі зустрічі без обмежень їх кількості і тривалості, на участь 

захисника при проведенні допиту та інших процесуальних дій» [1]. Відповідне питання 

в КПК Естонії [6] закріплено в ст. 43 «Обрання та закріплення захисника». 

Проаналізувавши відповідні статті, зазначимо, що процедура обрання захисника 

особою в українському та естонському кримінально-процесуальному законодавстві є де 

в чому схожою, оскільки і в Україні, і в Естонії, захисник може бути як обраним, так і 

призначеним, також прописані випадки, в яких участь захисника є обов’язковою: 

Отже, на підставі аналізу кримінально-процесуального законодавства зарубіжних 

країн можна дійти висновку, що деякі норми дуже схожі з процесуальним 

законодавством України, але є й деякі позитивні відмінності, закріплені в 

процесуальному законодавстві таких зарубіжних країн, як Литва та Естонія, які, на 

нашу думку, можна було б запозичити для вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства України. 
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ДИСКРИМІНАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ПРАКТИКА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

 

Дискримінація є дуже перемінливим явищем, яке потребує постійного вивчення 

у зв’язку із виникненням нових обставин у суспільстві. На сьогодні в умовах воєнного 

стану актуальною проблемою у теоретичному і практичному аспектах є проблема 

визначення значущості дискримінації щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

У Юридичній енциклопедії та Багатомовному юридичному словнику-довіднику – 

дискримінація розглядається як навмисне порушення, обмеження або позбавлення прав, або 

відмови у захисті таких прав особам, соціальним групам з певними ознаками. За 
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Словниковим української мови «дискримінація» – це обмеження або позбавлення прав 

певних категорій громадян за расовою або національною належністю, політичними і 

релігійними переконаннями. 

Дискримінація формується на запереченні чи неприйнятті відмінностей людей. 

Вона виникає в результаті неповаги людської гідності. Дискримінація 

мультиваріативна, тобто має безліч форм. Саме ця ознака лежить в основі дегуманізації 

людини, геноциду, голокосту, депортації та злочинів проти людства, тому і є важливою 

для вивчення. 

В Україні основним нормативно-правовим актом, що розкриває законодавче 

визначення дискримінації та встановлює основні засади боротьби з дискримінацією в 

різних сферах, є Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні». Стаття 1 цього закону закріплює, що дискримінація – ситуація, за якої особа 

та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, 

громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими 

ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні ознаки), 

зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-

якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має 

правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та 

необхідними [6] 

У ст. 2 Загальної декларації прав людини, схваленій Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН 10 грудня 1948 р., зазначається, що: «Кожна людина повинна мати всі 

права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, 

статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального 

походження, майнового, станового або іншого становища»[2].  

Згідно зі ст. 7 вищезазначеного міжнародного акту: «Всі люди рівні перед 

законом і мають право, незважаючи ні на що, на рівний захист закону. Всі люди мають 

право на рівний захист від будь-якої дискримінації та підбурювання до такої 

дискримінації» [2]. 

Відповідно до ст. 26 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: 

«Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на 

рівний захист закону.  

Комітет ООН з прав людини зазначив, що у Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права, поняття «дискримінація» включає: «будь-яку 

відмінність, виключення, обмеження або перевагу, за ознакою раси, кольору шкіри, 

мови, релігії, політичних або інших поглядів, національного або соціального 

походження, майнового положення, народження або іншої обставини, і яка має на меті 

або як наслідок, знищення або применшення визнання, використання або здійснення 

всіма особами, на рівних можливостях, всіх прав і свобод» [5, с. 109].  

У ст. 14  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 

Конвенція), що має назву «Заборона дискримінації», закріплюється наступне: 

«Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене 

без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, 

політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, 

належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою 

ознакою» [8]. 

Схоже за змістом, проте дещо інше формулювання, що розширює обсяг 

міжнародно-правової заборони, міститься у Протоколі № 12 до Конвенції. У ст. 1 

вищезазначеного акту – «Загальна заборона дискримінації» – йдеться, що «Здійснення 

будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-
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якою ознакою, наприклад за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, 

політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, 

належності до національної меншини, майнового стану, народження або за іншою 

ознакою. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за 

будь якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1» [7]. 

Дискримінація – це нерівне ставлення до людини або групи людей, що 

проявляється в обмеженні їхніх прав і свобод через певні ознаки чи особливості в 

умовах, рівних для всіх: стать, вік, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, 

етнічна належність, стан здоров’я або наявність інвалідності . 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець 

або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах 

та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути 

своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень 

прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру [3]. 

Внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО) у зв’язку із повномасштабною 

війною є однією з найбільш соціально незахищених категорій, що потребують захисту 

як на національному, так і на міжнародному рівні. Їх наявність – проблема не лише 

конкретної держави (місця їх постійного проживання), а й міжнародної спільноти в 

цілому(громадянство цих осіб). 

Статтею 14 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб” [3] передбачено, що внутрішньо переміщені особи користуються 

тими самими правами і свободами відповідно до Конституції, законів та міжнародних 

договорів України, як і інші громадяни України, що постійно проживають в Україні. 

Тобто забороняється їх дискримінація при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на 

підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами.   

На сьогодні все частіше виявляються ознаки стигматизації. Ситуація 

погіршується через культивування міфів і стереотипів про ВПО в інформаційному 

просторі.  

ВПО, перш за все, є внутрішньою проблемою конкретної держави. Їх соціальний 

захист – це конституційне право та одне з важливих завдань внутрішньої політики. Але, 

на жаль, саме через це міжнародна спільнота приділяє їм менше уваги. 

На європейському рівні Рекомендацією ПАРЄ 1877 (2009) було визнано 

«необхідність продовження надання міжнародної допомоги ВПО з фінансової та 

технічної точки зору задля того, щоб уникнути їх перетворення на «забутих людей» 

Європи», закликаючи до розподілу ресурсів між всіма державами-учасницями Ради 

Європи. Крім того, у Рекомендації ПАРЄ 2026 від 2014 року допускається співпраця 

між Державами-учасницями і Банком Розвитку Ради Європи з метою виділення 

ресурсів для загальної допомоги внутрішньо переміщеним особам за аналогією із 

Сараєвським процесом, що розпочався у 2005 році [8]. Є багато рішень, які зазначемо 

нище. 

Наприклад, у справі «Луїзіду проти Туреччини» ЄСПЛ вперше наголосив, що 

якщо немає можливості повернути майно, то уряд зобов’язаний надати компенсацію 

[11]. У справі «Ксенідес-Арестіс проти Туреччини» Суд просив Туреччину ввести в дію 

механізм відшкодування збитку майна протягом трьох місяців [10]. У справі «Сагінадзе 

та ін. проти Грузії», де ВПО був виселений із нерухомості, яка йому була надана 

владою, Суд розглянув тимчасове житло як рівнозначне будинку та майну, і прийшов 

до висновку, що виселення вимушеного переселенця являло собою «незаконне 

втручання» в його право на власність і порушення права на сімейне життя [12].  
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В усіх справах, де мала місце вимушена міграція ВПО чи біженців з огляду на 

певні історичні події суд наголошує на першочерговій необхідності створення єдиного 

механізму захисту. В Україні такий механізм, на жаль, лише починає активно 

розбудовуватися, хоча ВПО стикнулися з необхідністю пристосування до нових умов 

життя ще в 2014 році.  

Найчастіше ВПО щодо соціального захисту в заявах до ЄСПЛ апелюють до 

порушення статей 3 (заборона такого, що принижує гідність, поводження чи 

покарання), 6 (право на справедливий суд, зокрема на доступ до суду), 8 (право на 

повагу до особистого та сімейного життя), 14 (заборона дискримінації), 1 Протоколу 1 

(захист власності) Конвенції [8]. 

У рішенні по справі Шекерович і Пашалич проти Боснії і Герцеговини Суд 

зазначив, що заявник, який повернувся з Республіки Сербії до Боснії і Герцеговини, 

потрапив під дискримінацію, в порівнянні з пенсіонерами, які залишилися і проживали 

в Боснії та Герцеговині під час війни. Суд постановив, що мало місце порушення статті 

14, коли потерпіла зазнала дискримінації виключно через свій статус ВПО [9]. Рішення 

по цій справі є надзвичайно актуальним для України, а також для усіх тих країн, де 

громадяни вимушені були переселитися в інші міста та регіони внаслідок збройного 

конфлікту на території своїх населених пунктів.  

В Україні зростає відсоток вимушених переселенців, які повідомляють про те, 

що зазнавали дискримінації через свій статус. Відповідно до опитування IOM Ukraine, 

яке датується 3 травня 2022 роком, 6,5% ВПО повідомили про несправедливе ставлення 

або дискримінацію стосовно себе через те, що вони не є членами громади, до якої їм 

довелося переміститись. Окрім того 4,2 % непереміщених респондентів повідомили про 

своє негативне сприйняття появи нових ВПО у своїх громадах [4]. 

Підсумовуючи викладене, є життєво необхідна потреба у створенні ефективних 

правових гарантій та соціального захисту з боку держави для ВПО. На разі такого 

захисту, тільки за офіційною статистикою, потребують майже два мільйона громадян, 

але чіткого механізму з вирішення нагальних проблем таких осіб досі не існує, оскільки 

Україна не має досвіду з розробки та запровадження норм щодо захисту громадян, які 

були вимушені покинути місце свого постійного проживання через військовий 

конфлікт.  

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Європейський 

суд з прав людини, який діє на підставі цієї Конвенції і протоколів до неї, є чи не 

найкращими механізмами для того, щоб внутрішньо переміщені особи України та усіх 

інших країн змогли відстояти свої права та інтереси. Протягом багатьох років 

діяльності ЄСПЛ утворилась стала практика, яка показує, що захист ВПО у цій 

інстанції дійсно можливий, і саме тому є результативним та ефективними. 

 

Список використаних джерел: 

1. Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини 

внутрішньо переміщених осіб / Проект Ради Європи «Посилення захисту прав людини 

внутрішньопереміщених осіб в Україні», червень 2016. URL:https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/1706-18#Text 

2. Загальної декларації прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (ІІІ) 

Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 року. Офіційний вісник України. 2008. № 93. 

Ст. 3103. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text 

3. Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”  

20.10.2014 р. — № 1706-VII // ВВР України. — 2015. — № 5. — Ст. 5.(Зі змін та допов.) 

URL: 

https://ukraine.iom.int/uk


205 

4. Звіт про внутрішнє переміщення в Україні. URL: https://migration.iom.int/sites/ 

g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R4_UKR_final.pdf 

5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ратифікований від  від 

19.10.73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text  

6. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України від 

06.08.2012 року. № 5207- VІ. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 412. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text 

7. Протокол No. 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 

09.02.2006 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_537#Text.  

8. Європейською конвенцією про захист прав людини URL: http:// 

www.echr.coe.int/Documents/ Convention_UKR.pdf 

9. ЄСПЛ, «Шекерович і Пашалич проти Боснії і Герцеговини», Заява № 5920/04, 

67396/09 рішення від 8 березня 2011 р. URL: https://rm.coe.int/analysis-parliamentarian-

oversight-over-exec-of-judg-l-apostol-ukr/1680a06a24 

10. ЄСПЛ, Ксенідес-Арестіс проти Туреччини, Заява № 46347/99, рішення від 22 

грудня 2005 року. URL:https://rm.coe.int/16806b592c 

11. ЄСПЛ, Луїзіду проти Туреччини, Заява № 25781/94, URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-58007&filename=001-

58007.pdf.  

12. ЄСПЛ, Сагінадзе та інші проти Грузії, Заява № 18768/05, рішення від 27 травня 

2010 року. URL: https://courses.ed-era.com/assets/courseware/9e466733eab9aeb296 

f9e4ce7973e27c/asset-1:EdEra+HR201+hr201+type@asset+block/1P1-Gogitidze.pdf 

 

 

ЦІЦЬКА Ольга Володимирівна 

здобувачка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

СТЕЦИК Богдана Василівна 

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права та процесу 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Загалом реформа кримінального судочинства, особливо в кримінально-

процесуальній сфері, призвела до зміни характеру та напряму кримінального процесу, 

максимально наблизивши його до міжнародних стандартів захисту прав, свобод і 

законних інтересів громадян-учасників, які беруть участь у кримінальному 

провадженні. 

Інститут обшуку в нормах чинного кримінального процесуального закону в 

значній мірі отримав свій розвиток, оскільки більш детально визначені підстави 

проведення обшуку, порядок виконання ухвали слідчого судді щодо процедури 

проведення обшуку із зазначенням вичерпного кола суб’єктів його проведення, 

обов’язок вжити належних заходів для забезпечення присутності осіб, чиї права і 

законні інтереси можуть бути обмежені або порушені, вручення другого примірника 

протоколу обшуку особі, у якої проведено обшук, та інші важливі для проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії питання.  
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Водночас під час проведення обшуку мають місце проблеми, які потребують 

подальшого наукового осмислення. До таких проблем Г. Степанова відносить 

відсутність легального визначення понять «обшук», «особистий обшук», питання 

віднесення процедури обшуку автотранспортного засобу у деяких випадках до 

особистого обшуку, проблема визначення строку, протягом якого слідчий або прокурор 

зобов’язаний звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді у 

випадках його проведення без ухвали тощо [ 19, с. 294].  

Жодна держава не застрахована від агресії іншої держави, проведення 

терористичних актів чи масових заворушень. Факторами, які призводять до такої 

обстановки є масові протести за права і свободи, збройні конфлікти, світові економічні 

кризи. У зв’язку із цим особлива увага приділена забезпеченню конституційних прав 

громадян у кримінальному судочинстві в умовах воєнного стану. Досліджувана тема 

є актуальною у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану та його впливу на 

кримінальний процес.  

Ситуація, яка склалась в Україні і триває по сьогоднішній день вплинула на 

здійснення перевірки на стійкість кримінального процесуального законодавства та його 

практичного застосування. Із введенням воєнного стану було прийнято закони, які 

змінили Кримінальний процесуальний кодекс України (далі - КПК), що значно 

посилило кримінальну відповідальність за вчинені злочини в умовах воєнного стану. 

Слідчі (розшукові) дії мають проводитися у спосіб, який мінімізує порушення прав 

осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності чи потерпілих осіб від 

злочинів. 

Однією із слідчих (розшукових) дій, проведенням якої може бути обмежено 

право людини на недоторканність житла чи іншого володіння є обшук.  

Першою особливістю проведення обшуку в умовах воєнного стану є те, що при 

відсутності об’єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень, а саме 

винесення ухвали про дозвіл на обшук житла, такі повноваження виконує керівник 

відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням 

слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури 

приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності 

здійснення ним повноважень слідчого судді [ 22]. 

Характерною особливістю є час проведення обшуку, де варто зазначити, що 

відповідно до змін пункту 4 статті 223 КПК в умовах воєнного стану дозволяється 

проводити слідчі (розшукові) дії у нічний час - з 22 години ночі до 6 години ранку. Проте 

дана норма унеможливлює фізичну присутність адвоката під час проведення обшуку через 

дію комендантської години на території України. Згідно з частиною 12 статті 615 КПК 

України, дізнавач, слідчий, прокурор забезпечує участь захисника у проведенні окремої 

процесуальної дії, у тому числі у разі неможливості явки захисника - із застосуванням 

технічних засобів (відео-, аудіозв'язку) для забезпечення дистанційної участі захисника. 

Важливим питанням є наявність понятих при проведенні обшуку. За загальним 

правилом, обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи 

здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від 

застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії  

[ 2, с.105].  

Однак у зв’язку із введенням воєнного стану на території України, норма КПК 

України передбачає можливість проведення обшуку без участі понятих, якщо існує 

потенційна небезпека для їхнього життя чи здоров'я. У такому разі хід і результати 

проведення обшуку в обов'язковому порядку фіксуються доступними технічними 

засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису [ 18, с.174]. 
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Ще однією з особливостей проведення обшуку в час воєнного стану, як зазначає 

О. І. Гарасимів, є можливість слідчого здійснювати фіксацію доступними технічними 

засобами без складання відповідного протоколу (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 615 КПК). Однак у 

подальшому він має бути складений протягом 72 годин. Таким чином, важливо саме 

особисто проконтролювати детальний перелік вилучених предметів [ 2, с.106]. 

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що особливостями проведення 

обшуку в умовах воєнного стану є, по-перше, те, що ухвалу на його проведення за 

певних умов може прийняти керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням 

прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. По-друге, обшук 

може проводитися у нічний час - з 22 години ночі до 6 години ранку. По-третє, така 

слідча (розшукова) дія в певних ситуаціях може проводитися без участі понятих за 

умови обов’язкової фіксації доступними технічними засобами шляхом здійснення 

безперервного відеозапису. По-четверте, фіксація зазначеної процесуальної дії за 

певних обставин здійснюється доступними технічними засобами, а протокол 

дозволяється складати згодом, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту її 

завершення. Однак, останнє положення ставить ряд питань та потребує певного 

удосконалення. 

Отже, якщо більш розглядати положення кримінального процесуального 

законодавства щодо застосування даної слідчої (розшукової) дії можна знайти ряд 

запитань, на які поки що законодавець не дав розгорнутої відповіді. І до тих пір, поки 

це не станеться, стадія досудового розслідування не зможе ефективно та швидко діяти 

у розкритті кримінальних правопорушень. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ПОКУПЦЯ ЗА ДОГОВОРОМ  

РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

 

Покупець за договором роздрібної купівлі-продажу може мати певні вимоги до 

продавця у разі виявлення недоліків або істотних недоліків при використанні товару. У 

такому разі на відносини покупця і продавця поширюється Закон України “Про захист 

прав споживачів” [1]. Недолік − будь-яка невідповідність продукції вимогам 

нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, 

що пред’являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником 

(виконавцем, продавцем). Істотний недолік − недолік, який робить неможливим чи 

недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з 

вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з 

незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з ознак: а) він 

взагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад чотирнадцять 

календарних днів; в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором. 
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Вимоги покупець пред’являє за власним вибором продавцеві за місцем купівлі 

товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням 

покупця. 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків покупець, в 

порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: 1) пропорційного 

зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 3) 

відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які 

виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, 

підтверджених за необхідності висновком експертизи, покупець, в порядку та у строки, що 

встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має 

право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 1) розірвання договору та 

повернення сплаченої за товар грошової суми;  

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця 

(виробника), товар. 

У даному випадку задовольняються вимоги покупця щодо товарів, гарантійний строк 

на які не закінчився. Покупець має право пред’явити одну з вищевказаних  вимог, а в разі її 

невиконання заявити іншу вимогу, що була вказана. 

Зазначені вимоги за місцезнаходженням покупця задовольняють також створені 

власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних  

товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції 

представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені 

виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на 

підставі договору з виробником. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару 

зобов’язані інформувати покупця про підприємства, що задовольняють вимоги споживача. 

Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) зобов’язані 

прийняти товар неналежної якості у покупця і задовольнити його вимоги. Доставка 

великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять кілограмів продавцю, виробнику 

(підприємству, що задовольняє вимоги споживача) та їх повернення покупцеві 

здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги 

споживача). 

За наявності товару вимога покупця про його заміну підлягає негайному 

задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів 

або за домовленістю сторін. У разі відсутності товару вимога покупця  про його заміну 

підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Під час 

заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) 

належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться. 

При пред’явленні покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони 

повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою 

сторін в інший строк. 

На письмову вимогу покупця на час ремонту йому надається (з доставкою) товар 

аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього 

продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) зобов’язані 

створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом 

Міністрів України, а саме Постановою Кабінету Міністрів Украни від 19.03.1994 “Про 

реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” [2].  

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки 

(моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад 

установлений строк (чотирнадцять днів) покупцеві виплачується неустойка в розмірі одного 

відсотка вартості товару. 
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Покупець має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне 

усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути 

пред’явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено − 

протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з 

вини виробника. 

Вимоги покупця розглядаються після пред’явлення покупцем розрахункового 

документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, − технічного паспорта чи 

іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. 

Покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний 

у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, 

габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним 

використаний за призначенням. Покупець має право на обмін товару належної якості 

протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не 

оголошений продавцем. 

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено 

його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий 

документ, виданий покупецеві разом з проданим товаром. 

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) затверджується Кабінетом 

Міністрів України. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець 

має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним 

перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості 

повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж 

надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження 

товару в продаж повідомити про це покупця, який вимагає обміну товару. 

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із покупцем провадяться 

виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються 

покупцеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день 

розірвання договору − в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 

семи днів. 
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І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

Нинішню ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що 

формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об'єктивними законами 

розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу України. 
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Різні чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості суспільства, 

призвели до значної деградації довкілля України, надмірного забруднення поверхневих 

і підземних вод, атмосферного повітря і земель, нагромадження у дуже великих 

кількостях шкідливих, високотоксичних відходів виробництва. Такі процеси тривали 

десятиріччями і призвели до різкого погіршення стану здоров'я людей, зменшення 

народжуваності та збільшення смертності, а це загрожує вимиранням і біологічно-

генетичною деградацією народу України.  

Для того, щоб визначити що ж саме є пріоритетним для держави в сфері охорони 

навколишнього природнього середовища, необхідно охарактеризувати стан нашого 

довкілля. 

Головними причинами, що призвели до загрожуючого стану довкілля, є: 

- відсутність належного правового та економічного механізмів, які стимулювали б 

розвиток екологічно безпечних технологій та природоохоронних систем; 

- високий рівень концентрації промислових об'єктів; 

- несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією 

екологічно небезпечних виробництв; 

- відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних 

систем водозабезпечення тощо); 

- відсутність належного контролю за охороною довкілля [5]. 

Металургійна промисловість, коксове та прокатне виробництво, а також суміжні 

допоміжні об'єкти і процеси, є однією з найбільш забруднюючих галузей 

промисловості, викиди якої від стаціонарних джерел забруднення досягають 38% 

загальної кількості забруднюючих речовин.  

Вплив підприємств нафтохімічного комплексу на стан навколишнього 

природного середовища характеризується  викидам в атмосферу вуглеводнів,   

Сільське господарство України - найбільш природомістка галузь, що має 

могутній природно-ресурсний потенціал.  

Основними причинами  низької  віддачі земельного потенціалу в Україні є:  

1) безгосподарне ставлення до землі; 

2) недосконалі техніка і технологія обробітку землі та виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

3) невиважена цінова політика; 

4 )недотримання науково обґрунтованих систем ведення  землеробства; 

5) недосконала система використання і внесення мінеральних добрив та 

невиконання природоохоронних, протиерозійних та інших заходів [5]. 

Використання у великій кількості мінеральних добрив, пестицидів та інших 

хімічних препаратів разом з промисловим і радіаційним забрудненням може ще більше 

ускладнити екологічну ситуацію в Україні, знизити відтворювальну здатність біосфери 

та екологічну  стійкість агроландшафтів. 

Також, слід звернути увагу, що значним забруднювачем довкілля є транспортна 

галузь, зокрема її  рухомі засоби  (автомобілі, тепловози, морські  та  річкові судна). 

Значної шкоди довкіллю завдають відпрацьовані гази автомобілів, пально-

мастильні матеріали, зливні води після миття автомобілів та їх агрегатів, пари різних 

шкідливих речовин, кислот, матеріалів, які використовуються в технологічних 

процесах ремонту автомобілів [4, с. 45]. 

Щороку в каналізаційні мережі, природні водойми залізниця скидає понад 20 тис. 

тон забруднюючих речовин, з яких майже 50 відсотків - без очищення. Основні 

забруднюючі речовини - це відпрацьовані гази тепловозів, нафтопродукти, фенол, 

аерозолі, сміття. 
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Морський транспорт забруднює море відходами харчування, сміттям, нафтою та 

нафтопродуктами, що значно погіршує екологічний стан моря, особливо в припортових зонах.  

В Україні інтенсивно відбуваються  процеси урбанізації. Їх негативними 

наслідками є:  

1) концентрація і навантаження промислових об'єктів на обмеженій території,  що 

призводить до високого рівня забруднення довкілля;  

2) несприятлива територіально-планувальна структура міст,  

3) другорядність проблем містобудування порівняно з пріоритетами 

промислового розвитку, що призвело до занедбаності таких важливих сфер 

життєдіяльності міст, як водопровід і каналізаційна мережа, технічний стан яких 

безпосередньо впливає на екологічний стан міст і якість питної води;  

4) руйнування природного середовища великих міст, що призвело до скорочення 

зелених зон, забруднення і  водойм тощо [5]. 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в житлово-комунальному 

господарстві України є підприємства з виробництва  дорожніх будівельних матеріалів, 

котельні теплового господарства, промислові підприємства комунального машинобудування 

та автомобільний транспорт. Вони  викидають в атмосферу значну кількість золи, оксидів 

вуглецю, сірки, азоту, а також скидають у каналізацію хімічні сполуки [2]. 

Низький технологічний рівень промисловості України поставили її в число країн з 

найбільш високими абсолютними обсягами утворення та накопичення  відходів. 

Існуючий рівень утилізації відходів вторинних ресурсів не впливає на поліпшення 

стану довкілля. Це пов'язано з тим, що до переробки залучаються в основному 

великотоннажні гірничопромислові та інертні відходи. До цього часу не збудовано жодного 

спеціалізованого заводу з переробки токсичних промислових відходів, немає належним 

чином організованої системи збирання, зберігання та видалення токсичних відходів, відсутні 

техніка та обладнання для переробки відходів будівництва і комунального господарства.  

Основні джерела прісної води на території України - стоки річок Дніпра, Дністра, 

Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок 

північного узбережжя Чорного та Азовського морів. Порушення норм якості води 

досягло рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем, зниження продуктивності 

водойм. Значна частина населення України використовує для своїх життєвих потреб 

недоброякісну воду, що загрожує здоров'ю нації [5]. 

Забезпечення водою населення України в повному обсязі ускладнюється через 

незадовільну якість води водних об'єктів. Якість води більшості з них за станом 

хімічного і бактеріального забруднення класифікується як забруднена і брудна. 

Екологічне оздоровлення басейну Дніпра є одним з найважливіших пріоритетів 

державної політики у галузі охорони та відтворення водних ресурсів. Основною метою 

Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра є відновлення і 

забезпечення сталого функціонування Дніпровської екосистеми, якісного 

водопостачання, екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської 

діяльності та захисту водних ресурсів  від забруднення та виснаження.  

Сучасний екологічний стан лісів зумовлюється як рівнем та інтенсивністю 

антропогенного впливу, так і зростаючим техногенним навантаженням, що порушує 

природну стійкість і середовищно-формуючі функції лісових екосистем. Лише за 

останнє десятиріччя  в Україні загинуло від промислових викидів 2,5 тис. гектарів 

лісових насаджень, радіаційного забруднення через аварію на Чорнобильській АЕС 

зазнали 3,5 млн. гектарів лісів, що потребує обмеження лісокористування, 

удосконалення системи  протипожежної безпеки лісів [5]. 

Витрати на реалізацію природоохоронних програм і заходів потребують значних 

коштів. Однак протягом найближчих 5-10 років країна  буде дуже обмежена у коштах, 
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необхідних для поліпшення стану навколишнього природного середовища та 

забезпечення раціонального використання природних ресурсів.  

Тому необхідно чітко визначити пріоритетні напрями та проблеми з метою 

відпрацювання реалістичних, ефективних та економічно вигідних рішень. З цією 

метою, виходячи з реального екологічного стану території України, необхідно 

враховувати такі основні критерії і чинники: 

- погіршення здоров'я людей через значну забрудненість довкілля; 

- втрати, що призводять до зниження продуктивності народного господарства, 

зумовлені збитками або руйнуванням фізичного капіталу і природних ресурсів; 

- погіршення стану або загроза  завдати непоправної шкоди біологічному та 

ландшафтному різноманіттю, зокрема лукам, пасовищам,  озерам, водоймам, річкам, 

землям, лісовим, прибережним і морським екосистемам, гірським районам; 

- еколого-економічна ефективність природоохоронних заходів.  

До основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів належать: 

- гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту 

населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС; 

- поліпшення екологічного стану басейнів рік України та якості питної води; 

- стабілізація та поліпшення екологічного стану  в  містах і промислових центрах 

Донецько-Придніпровського регіону; 

- будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних 

каналізаційних споруд; 

- запобігання забрудненню Чорного та  Азовського морів і поліпшення їх 

екологічного стану; 

- формування збалансованої системи природокористування  та адекватна 

структурна перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізація технологій у 

промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті; 

- збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, заповідна справа.  

Ефективним засобом подолання екологічної кризи має стати правове 

забезпечення природоохоронної діяльності на основі практики застосування 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Основні напрями 

втілюватимуться за допомогою системи екологічного права. Правовий механізм має 

надати Основним напрямам чіткої цілеспрямованості, формальної визначеності, 

загальнообов'язковості, сприяти врегулюванню відносин у галузі екології, 

застосуванню превентивних, оперативних, стимулюючих і примусових заходів до 

юридичних та фізичних осіб щодо використання природних ресурсів та їх відходів і 

юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. 
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Інтенсивні глобалізаційні процеси, процеси регіональної інтеграції, що 

відбуваються протягом останніх десятиліть, викликають багато дискусій серед 

науковців різних галузей. Правовим проблемам глобалізації та її наслідкам присвячено 

численні наукові праці у галузі міжнародного права та теорії держави і права. Особливо 

актуальними для досліджень є такі аспекти глобалізації, як: глобальні трансформаційні 

перетворення у політичних, економічних, соціальних та правових системах; 

транскордонні зміни міжнародних відносин; співвідношення глобальних та 

національних стратегій розвитку; проблеми глобальних інформаційних баз даних; 

міжнародна безпека та інші. Проте, значна кількість питань залишаються 

недослідженими та суперечливими. Особливо це стосується теоретичних питань 

реалізації державного суверенітету в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. 

Фахівці з конституційного права України дефініюють державний суверенітет як 

властивість держави самостійно і незалежно від інших держав здійснювати свої функції 

на своїй території і за її межами, у міжнародному спілкуванні. Поняття ж 

«незалежність» вважається більш вузьким щодо поняття «державний суверенітет» і 

однозначно не ототожнюється з ним. Більш чітке розуміння цього питання надає 

структура державного суверенітету, прийнята в колах вчених–конституціоналістів:  

1. Верховенство як здатність державної влади надавати своїм рішенням 

загальнообов’язкового характеру для суспільства; 2. Повнота як спроможність 

державної влади вирішувати будь–які питання, що є значимими для широкого загалу;  

3. Неподільність як властивість державної влади бути єдиною і цілісною (державні 

органи ж отримують повноваження); 4. Самостійність як повноцінність 

функціонування державної влади; 5. Рівноправність як здатність держави бути рівним і 

повноправним суб’єктом міжнародних відносин; 6. Незалежність як здатність 

державної влади приймати найпринциповіші рішення на свій розсуд, не дивлячись на 

кон’юнктуру в тій чи іншій сфері (політична воля) [1, с. 479]. 

Успіх реалізації проекту по розбудові наднаціональної організації в Європі був 

би неможливий, якщо б учасники цього процесу на момент його започаткування не 

отримали певні гарантії, що створювана наддержавна владна конструкція не призведе 

до позбавлення або обмеження їхнього державного суверенітету. Разом з тим, практика 

діяльності Європейського Союзу показала неможливість, за умов збереження повного 

суверенітету держав-учасниць, ефективного та оперативного вирішення питань, які 

постають перед європейською спільнотою. Тому все частіше висловлюються думки 

щодо перетворення Європейського союзу на особливу федеративну державу, але зі 

збереженням державного суверенітету його членів. 
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Перша спроба концептуального вирішення питання про суверенітет у 

федеративній державі була здійснена А. Гамільтоном, Дж. Медісоном, Дж. Джемом,  

А. де Токвілем, які, спираючись на «федеральну теорію народного суверенітету» 

Альтузія, започаткували теорію поділеного суверенітету, що розглядався в контексті 

розмежування компетенції між федерацією та її суб’єктами [2, с. 78]. 

Можна погодитись з тим, що саме прибічники федеративного устрою дали 

поштовх розвитку теорії державного суверенітету, оскільки федеративна форма устрою 

сприяє не поділу, а інтеграції, що не виключає можливості визнання на політичному 

рівні права на самобутність і певну самостійність її складових [3, с. 139–140]. Наочно 

це доводить Європейський Союз, в установчих документах якого традиційно робиться 

відповідний наголос.  

Ведучи мову про Європейський Союз як особливе договірне регіональне 

об'єднання країн Європи, ми розуміємо, що держави-учасниці не втрачають і не 

відчужують власних суверенних прав чи окремих інституційних повноважень, а лише 

можуть делегувати право їх здійснення для спільної з інститутами ЄС реалізації 

внутрішньої компетенції держави члена Союзу. Оскільки Лісабонський договір 

закріпив право держави вийти зі складу Союзу, то логічно передбачити, що в результаті 

такого виходу держава повністю повертає собі тимчасово делеговані права.  

Залучення інститутів ЄС до реалізації національної компетенції свідчить, що 

процес прийняття рішень розподілено по всіх ланках багаторівневої структури 

управління. Його метою є надання наднаціональним інститутам права легітимно діяти в 

межах правопорядку держав-членів поряд з державною владою. 

Держави-члени зберігають контроль за усіма ключовими для збереження 

суверенітету сферами суспільних відносин і навіть у тих сферах, де повноваження 

Союзу вважаються максимальними, Європейська комісія як орган виконавчої влади  

Союзу пов’язана позицією національних урядів, які через Раду надають їй мандат, у 

якому чітко визначаються параметри майбутнього договору, і контролюють хід і зміст 

перемовин шляхом звітування Комісії перед спеціальним міждержавним комітетом, а 

також виконання усіх вказівок Ради [4, с. 132]. 

В Євросоюзі склалась ситуація де, з одного боку, держави-члени передали 

інститутам ЄС право реалізації значної кількості повноважень заради їх участі у 

здійсненні широкого кола функцій держави, але при цьому залишилися суверенними 

державами. З іншого боку, ЄС має розгалужену систему інститутів і органів, що 

нагадують вищі органи держави, їм передано право реалізації важливих повноважень, 

вони володіють майже універсальною компетенцією, але при цьому так і не стали 

суверенною організацією влади. Отже, інститути та органи ЄС хоча й дублюють 

аналогічні органи держав, які входять в Євросоюз, не можуть порушувати їх 

державного суверенітету. 

Євросоюз ЄС діє через систему наднаціональних інституцій та спільно 

узгоджених рішень держав-членів. Це особливий регіональний союз держав учасниць, 

що неправомочний приймати будь-які рішення, що не узгоджені з національними 

урядами.  

Для сучасного етапу європейського державно-правового розвитку характерним є 

збереження державами-членами статусу суверенної держави в його конституційно-

правовому і міжнародно-правовому сенсі та самостійна реалізація ключових 

суверенних прав, що дозволяє їм не допускати втручання інститутів ЄС у внутрішні 

справи і проводити незалежну зовнішню політику [4, с. 344]. 

Однак, не виключено, що в майбутньому через негативний досвід Євросоюзу, 

що пов'язаний з неефективним та складним процесом прийняттям рішень з важливих 
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питань, які потребують негайного вирішення, постане питання обмеження суверенітету 

членів цього об'єднання.  
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ЩОДО ОСНОВ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає що суддя – це голова, 

заступник голови, суддя Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, 

апеляційного суду, місцевих загальних судів, які відповідно до Конституції України на 

професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний [2]. 

При цьому згідно з нормами дефініціями передбаченими у статті 3 Кримінально 

процесуального кодексу України суддя не є учасником кримінального провадження й 

судового провадження. Водночас суддя даного провадження може стати учасником 

кримінального провадження й судового провадження лише після повідомлення судді про 

підозру генеральним прокурором України або його заступником [2]. 

Конституційні і законодавчі норми закріплюють статус суддів та суду як органу, що 

представляє самостійну гілку державної влади. 

Самостійність судової влади проявляється, перш за все, в її юрисдикції. 

Конституційні норми поширюють юрисдикцію судової влади на всі випадки правових 

конфліктів, які виникають як між фізичними, так і юридичними особами. У пункті 2 статті 8 

Конституції України гарантується кожному судовий захист його конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, а в частині 1 статті 55 Конституції України встановлюється, 

що рішення і дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб можуть бути оскаржені до суду [1]. 

Суд, виступає активним суб'єктом у кримінальному судочинстві, а статус суддів 

визначається  відповідно до ст .51 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», де судді 

в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної 

юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді. Проте, саме поняття 

«правовий статус судді» в законодавстві України відсутнє, тому безліч науковців так і не 

можуть дійти згоди щодо визначення найбільш точного опису даного поняття [3]. 

Статус судді виражається у тому, що суддя є носієм судової влади та має можливості, 

які дозволяють забезпечити належне, об’єктивне, повне, неупереджене виконання функції 
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судової влади, а саме: від імені держави здійснювати контроль в механізмі поділу влади; 

реалізувати правосуддя, визнавати особу винною у скоєнні злочину шляхом постанови 

вироку; здійснювати контроль за оперативно-розшуковою діяльністю органу дізнання під 

час надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, захист прав та свобод 

людини і громадянина під час проведення досудового розслідування, судового провадження 

[5, 74-75]. 

Реалізація даних функцій, передбачає надання судді процесуальних повноважень, 

сукупність яких становить зміст правового статусу судді. 

Основні засади правового статусу суддів визначені в статтях 126-130 Конституції 

України, в Законі України «Про судоустрій і статус суддів», Законі України «Про державний 

захист працівників суду і правоохоронних органів», Законі України «Про Конституційний 

Суд України», «Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про судову експертизу», «Про банки і банківську 

діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду», «Про Службу безпеки України», «Про Державну 

прикордонну службу України», «Про протидію торгівлі людьми», в процесуальних кодексах 

та в інших нормативно-правових актах. 

Головною правовою основою діяльності суддів у кримінальному провадженні 

виступає Конституція України, Верховний Суд у своїй Постанові від 01.11.1996 № 9 «Про 

застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» вказав, що суди при розгляді 

конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-

правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках 

застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватися на 

Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй. Конституція виступає 

гарантом дотримання в кримінальному судочинстві прав людини та демократичних основ 

кримінального провадження [4]. 

Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана ВР України, також є 

частиною правової основи діяльності суддів і застосовуються у порядку, передбаченому для 

норм національного законодавства. 

Основною правовою базою кримінальної процесуальної діяльності  є Закон. 

Кримінальна процесуальна діяльність та відносини регулюються нормами права, які 

виражені, закріплені в кримінальному процесуальному законі. Згідно з пунктом 14 статті 92 

Конституції України судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, 

організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, органів і установ виконання 

покарань, основи організації та діяльності адвокатури визначаються виключно законами 

України [1]. 

Кримінальний процесуальний закон створює умови для правильного застосування 

кримінального та інших законів. Кримінальний закон встановлює підстави, межі і види 

кримінальної відповідальності, а також визначає порядок, правила, процедуру притягнення 

до кримінальної відповідальності, форми державної діяльності з досудового розслідування 

кримінальних правопорушень та здійснення правосуддя [2]. 
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ШЕВЧУК Тетяна Андріївна 

викладач юридичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ  

НАД ДІТЬМИ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану діти, які 

залишилися без батьківського піклування, у тому числі діти, розлучені із сім’єю, 

тимчасово влаштовуються до функціонуючих прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу на умовах тимчасового влаштування в межах передбаченої граничної 

чисельності дітей, які можуть бути влаштовані до таких форм виховання. 

У разі відсутності технічної можливості видати наказ служби у справах дітей за 

місцем функціонування відповідної прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного 

типу діти влаштовуються за наказом служби у справах дітей відповідної обласної 

військової адміністрації. 

У разі набуття тимчасово влаштованою дитиною статусу дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського піклування, така дитини влаштовується до 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу на загальних підставах з 

призначенням виплати державної соціальної допомоги. 

Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану особа, яка 

перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки) з дитиною-

сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, виявила бажання взяти її 

під опіку, піклування подає службі у справах дітей за місцем свого проживання або за 

місцем виявлення дитини такі документи: 

- заяву; 

- копію паспорта громадянина України; 

- документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною; 

- довідку від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку; 

- довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним 

центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника або через 

Портал “Дія”.  

У разі неможливості її отримання, кандидат в опікуни, піклувальники подає заяву 

про відсутність притягнення його до кримінальної відповідальності відповідно до 

статей Кримінального кодексу України, зазначених у пункті 10 частини першої статті 

212 Сімейного кодексу України. Відповідальність за достовірність наданої службі у 

справах дітей інформації щодо відсутності судимості покладається на опікунів чи 

піклувальників [2]. 

about:blank
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
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Після припинення надзвичайного або воєнного стану довідка про наявність чи 

відсутність судимості опікуна, піклувальника надається службі у справах дітей 

протягом місяця. 

У разі виявлення факту подання недостовірної інформації опіку, піклування 

може бути скасовано протягом місяця. 

Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану рішення про 

надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, 

приймається районною, районною у м. Києві держадміністрацією, районною 

військовою адміністрацією або виконавчим органом міської, селищної, сільської ради 

за місцем проживання (перебування) або виявлення дитини з урахуванням документів, 

що підтверджують статус дитини [1]. 

У разі коли свідоцтво про смерть або загибель батьків відсутнє або смерть чи 

загибель батьків не зареєстрована відповідними уповноваженими на те органами, 

дитині встановлюється статус дитини, позбавленої батьківського піклування, до 

моменту документального підтвердження смерті або загибелі батьків. 

Згідно ст. 55 ЦК України опіка та піклування встановлюються з метою 

забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, 

неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть 

самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки [3]. 

Варто пам'ятати про відмінність понять "опіка" та "піклування".  

У ч. 1 ст. 58 Цивільного кодексу України закріплено, що опіка встановлюється 

над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та 

фізичними особами, які визнані недієздатними [3]. 

Ч. 1 ст. 59 ЦК України передбачено, що піклування встановлюється над 

неповнолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та 

фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена [3]. 

Щодо встановлення опіки та піклування, то в Україні їх встановлює суд, у разі 

визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною та якщо вона позбавлена 

батьківського піклування, або орган опіки та піклування у всіх інших випадках.  

У ст. 56 ЦК України зазначається, що органами опіки та піклування є районні, 

районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи 

міських, районних у містах, сільських, селищних рад [3]. 

Доцільно зазначити, що опікуном чи піклувальником може стати лише фізична 

особа з повною цивільною дієздатністю. 

Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у 

сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між 

ними. Також при призначені враховується бажання підопічного.  

Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її 

письмовою заявою. 

Натомість не може бути опікуном чи піклувальником фізична особа, яка 

позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені, а також особа, 

поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або 

піклування. 

Слід відзначити, що дослідження дає змогу зробити висновок про те, що  опіка і 

піклування є особливою формою державної турботи про малолітніх (до 14 років) та 

неповнолітніх дітей (з 14 до 18 років), що встановлюється над дітьми-сиротами і 

дітьми, позбавленими батьківського піклування.  

Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання 

пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника та інших 
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соціальних виплат, призначених дитині відповідно до законів України, а також права 

власності дитини на ці виплати. 

Після припинення або скасування надзвичайного або воєнного стану статус 

дитини повинен бути підтвердженим чи спростованим за процедурами та на підставі 

документів, передбачених законодавством. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАБОРОНИ КАТУВАНЬ, НЕЛЮДСЬКОГО ТА 

ТАКОГО, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ ПОВОДЖЕННЯ АБО ПОКАРАННЯ  

 

Гідність людини – це сукупність моральних, світоглядних, професійних якостей 

людини, які дають їй підстави для самоповаги та для усвідомлення своєї суспільної 

цінності. Поняття гідності людини пов’язується в основному з цінністю людини та 

оцінкою її значення і місця у суспільстві та державі, також гідність може бути повагою 

високих моральних якостей в самому собі, внутрішня самооцінка в розрізі суспільного 

значення, власних здібностей та якостей. Перш за все право на повагу до людської 

гідності передбачене в Загальній декларацій прав людини, що проголошує: «Усі люди 

народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах. Вони наділені розумом і 

совістю і повинні вчиняти по відношенню один до одного у дусі братства» (ст. 1). 

«Ніхто не повинен піддаватися катуванням, чи жорстоким, нелюдським або 

принижуючим його гідність, поводженням та покаранням» (ст. 5) [1]. В подальшому 

міжнародні угоди, регіональні та національні конституції та закони розвинули та 

доповнили Декларацію і уточнили її зміст, серед важливих доповнень – Міжнародний 

пакт про громадянські і політичні права який вказує, що нікого не може бути піддано 

катуванню чи жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди 

піддано медичним чи науковим дослідам, а також всі особи, позбавлені волі, мають 

право на гуманне поводження і повагу до гідності, властивій людській особі [5]. 

Окрім загально визначених міжнародних нормативно-правових актів існують 

спеціальні міжнародні договори, одним з яких є Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання, яка 

детально описує право на повагу людської гідності, заборону вчинення протиправних 

дій, що принижують людську гідність, тлумачить поняття, які пов’язані з 

протиправними діями, зокрема дає визначення поняття «катування». Ця конвенція в 

даних заключеннях опирається на ст. 5 Загальної декларації з прав людини, ст.7 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та вказує, що нікого не може 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, 

поводженню або покаранню» [4]. 

Через багаторічну практику Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) 

дійшов висновків, що держави повинні змінити своє законодавство з метою 

забезпечення законодавчої гарантії заборони катування, нелюдського і такого, що 

принижує гідність, поводження або покарання в місцях позбавлення волі – відповідно 

до стандартів, закріплених у практиці ЄСПЛ. Це перша зі статей, за 

якою Європейський суд з прав людини розглянув заяви проти України. Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод (далі –Конвенція), як основа діяльності 

ЄСПЛ,  у статті 3 проголошує право на людську гідність, а саме: «жодна людина не 

може зазнавати катувань чи нелюдського або такого, що принижує її гідність, 

поводження чи покарання». Важливим є те, що головним посилом статті 3 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод є підвищення поваги людини до 

самої себе і захищеність від неналежного поводження або покарання навіть у місцях 

позбавлення волі чи під арештом. Саме завдяки практиці ЄСПЛ Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод є «живим» соціально пристосованим 

механізмом, який своєю високою адаптивністю підвищує право на повагу до людської 

гідності. Водночас порівняно із формулюванням в інших міжнародних договорах, хоча 

у ст. 3 Конвенції дуже лаконічно і стисло, але у чіткій пасивній формі викладена 

абсолютна заборона катування та поганого поводження, однак у ній криється 

надзвичайно широкий зміст та значущість, адже йдеться про невід’ємні права фізичної 

і моральної недоторканності людини [2]. Згідно із ст. 1 Конвенції проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання «Катування» – будь-яка дія, якою людині навмисно завдають сильного болю 

або страждань, фізичних чи розумових, з боку офіційної особи з метою одержання від 

неї чи від третьої особи інформації або зізнання, покарання її за дії, які вона вчинила 

або у скоєнні яких вона підозрюється, або залякування її та інших осіб чи з будь-якої 

причини, що ґрунтується  на дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або 

страждання  заподіюються державними  посадовими особами чи іншими особами, які 

виступають як офіційні, чи з їх підбурювання,  чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди 

[4]. Також, згідно з цією конвенцією: держави повинні не допускати катувань, навіть за 

умов війни, загрози війни, внутрішньої політичної нестабільності (ст. 3). Будь-яка 

особа, що зазнала катувань з боку офіційних осіб, має право на подання скарги на дії 

цих осіб до компетентних органів своєї держави (ст. 8). Якщо розслідування згідно зі 

ст. 8 або 9 встановить очевидну наявність катувань, проти порушника або порушників, 

котрі їх вчинили, повинен бути розпочатий кримінальний процес (ст. 10). Якщо 

встановлено, що мали місце катування або будь-який інший жорстокий вид 

принизливого поводження і покарання з боку офіційної особи або за її підбурюванням, 

потерпілий має право на компенсацію (ст. 11). [4] 

Формами реалізації права є активна чи пасивна діяльність конкретного суб’єкта 

права шляхом здійснення правомірних дій з реалізації прав і обов’язків, тому слід 

зауважити, що в ст.27 та ст. 28 Конституції України зазначено, не лише наявний 

негативний обов’язок держави утримуватися від діянь, які посягали б на права людини 

на життя та повагу до її гідності, а й більш важливий позитивний обов’язок, що 

полягає, зокрема, у забезпеченні належної системи національного захисту 

конституційних прав людини шляхом розроблення відповідного нормативно-правового 

регулювання, у впровадженні ефективної системи захисту життя, створенні умов для 

реалізації людиною її фундаментальних прав і свобод, забезпеченні невідворотності 

відповідальності за порушення конституційних прав людини.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
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Тортури та нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження є досить 

латентним явищем. Заборона катування, нелюдського й такого, що принижує гідність, 

поводження, закріплена в ст.3 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, є абсолютною за своїм характером і не підлягає обмеженням чи виняткам [3] 

.Важливе значення при цьому мають можливості, або ж засоби захисту, застосовуючи 

останні будь-яка особа, що зазнала катувань з боку офіційних осіб, має право на 

подання скарги на дії цих осіб до компетентних органів своєї держави (ст. 8). Якщо 

розслідування згідно зі ст. 8 або 9 встановить очевидну наявність катувань, проти 

порушника або порушників, котрі їх вчинили, повинен бути розпочатий кримінальний 

процес (ст. 10). Якщо встановлено, що мали місце катування або будь-який інший 

жорстокий вид принизливого поводження і покарання з боку офіційної особи або за її 

підбурюванням, потерпілий має право на компенсацію (ст. 11). При цьому кожна 

людина вправі рішуче протистояти таким нападкам, застосовуючи при цьому будь-які 

необхідні, адекватні обставинам засоби. Такі дії, якщо вони здійснені в межах 

дозволеної самооборони або ж за обставин крайньої необхідності, визнаються чинним 

законодавством правомірними. Захист життя і здоров'я інших людей це не тільки право, 

але у певних випадках також і обов'язок особи. 

З метою забезпечення дотримання в державі прав і свобод людини і 

громадянина, потрібно, щоб на всіх рівнях влади та кожним громадянином було високо 

усвідомлена важливість дотримання цього права. А також, надзвичайно важливо, щоб 

нові проекти нормативно-правових  актів,  які вносяться до парламенту, а також зміни, 

які пропонуються до чинного  законодавства, в жодному разі не звужували зміст та 

обсяг існуючих прав і свобод. Отже, можна дійти висновку, що на законодавчому рівні 

забезпечено недопущення катування особи, але дуже багато людей, все одно зазнають 

насильства, катування з боку інших. І коли особа зазнала таких дій, потрібно звертатися 

до суду, щоб захистити свої права, покарати винного та отримати компенсацію за свої 

страждання. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ 

ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ 

 

В наш час політика займає одне з найважливіших місць у житті кожного громадянина. 

Наразі саме політичні питання є найбільш хвилюючими та обговорюваними. Опираючись на 

ситуації в нашій державі, експертами з політики стали фактично всі: від дітей, яких хвилює в 

якій країні вони ростуть і чим можуть вже і зараз допомогти своїй державі до пенсіонерів, 

які переймаються яку спадщину вони залишають молодому поколінню. Але, на жаль, 

більшість громадян все-таки не розуміють найважливішого, а саме, що політика – це не 

такий легкий процес вирішення питань, як просто його обговорення в колі своїх близьких, 

друзів чи колег. Це надскладний процес управління державою, який ми перекладаємо у руки 

людей, яких самі ж обираємо. Але як важко зрозуміти більшості те, що ми якраз не обираємо 

політичних кандидатів опираючись виключно на власну думку, ми швидше обираємо того, 

кого краще «продали» нам його політтехнологи. Одним із засобів даного процесу і є 

політична реклама [1, с.19]. 

Реклама – це будь-яка платна форма неособистої пропозиції товарів і послуг від 

імені визначеного спонсора, з метою вплинути певним чином на аудиторію. За 

допомогою реклами формується визначене уявлення покупця про особливості товару 

чи послуги. Закон України "Про рекламу" визначає, що реклама – це спеціальна 

інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується у будь-якій формі та в будь-

який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку [3]. 

Одним з видів реклами є політична реклама. Політичну рекламу можна 

розглядати в різних площинах. Перш за все, вона є однією з сфер рекламної діяльності, 

разом з економічною, соціальною, юридичною, конфесійною, особовою рекламою, 

рекламою послуг, міжособових відносин і т. д [2, с.123]. 

Комунікативна суть політичної реклами полягає у тому, що вона встановлює 

контакт між носіями влади або претендентами на місця у владних структурах і масою, 

здійснює певним чином направлений адресний зв'язок між ними, використовуючи 

гранично доступну для сприйняття і адекватну йому знакову систему. 

Предметом політичної реклами виступає саме кандидат, партія та їхні 

передвиборчі програми. Даний вид реклами найбільш актуальним є у передвиборчий 

період, оскільки головний завданням є створення якісної та позитивної репутації для 

здобуття легітимної влади за допомогою виборців. 

Політична реклама користується і раціональними, і емоційними засобами впливу на 

аудиторію. Вона орієнтується як на свідомі, так і на несвідомі реакції реципієнтів. Під час 

сьогоднішніх передвиборчих кампаній все частіше використовуються спеціальні заходи для 

досягнення особливо значущих політичних цілей. До них відносять не тільки плітки і 

компромат на опонента, але і маніпулятивні технології в політичній комунікації [5, с.111]. 

Політична реклама взяла свій початок ще задовго до створення вже 

сформульованого поняття «засобів масової інформації». Перші варіанти політичної 

реклами були у вигляді усного мовлення та надписів у актуальних місцях. Наприклад у 

стародавньому Римі та Греції оповіщали громадян на вулицях про справи в державі, 

про початок воєн і великих військових походів, рекрутували добровольців в армію. На 

стіні в Помпеї виявлені написи, що закликають голосувати за сенатора Марка Публія 

Фурія, за свідченням автора написи, – про порядну і поважну людину. Автор прямо 



224 

звертається до громадян зі словами: «Я запевняю вас, він хороша людина і за нього 

варто проголосувати на виборах». Марк Тулій Цицерон, який прославився своїми 

викривальними промовами проти Катіліни, продовжив свою усну негативну рекламу 

проти Марка Антонія за його роман з Клеопатрою, звинувативши його в фемінізації 

римської політики, і був страчений. Реклама під час першої та другої світових воєн 

активно використовувалася для покупок облігацій військових позик. Воєнний час 

породив рекламу оборонних проектів, патріотичної активності. Усна реклама 

передавалася вже за допомогою радіо [6, с.103]. 

Політична реклама має право на існування лише під час виборчого процесу, але 

оскільки відсутнє розмежування понять «політичної реклами» та «політичної агітації» 

ми можемо спостерігати наявність політичної реклами під час проведення ефірів від 

різних телеорганізацій у вигляді комерційної реклами. Її розміщення тоді вже не 

підпадає під дію виборчого законодавства, а регулюється ЗУ « Про рекламу». Звідси 

можна дійти висновку, що критерієм розмежування політичної та комерційної реклами 

залежить від періоду в межах якого вона поширюється [7, с.88].  

Узагальнюючи усе вище сказане, варто наголосити на тому, що правове регулювання 

політичної реклами в Україні є недостатньо досконалим, відповідно це породжує проблему 

реалізації принципу рівних умов ведення агітаційної діяльності. Варто зазначити, що чинне 

українське законодавство потребує доопрацювання у розмежуванні понять «політична 

реклама» та «політична агітація», також у встановленні строків поширення даної реклами, та 

в умовах етичних норм створення даного контенту [4, с.462]. 
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Договір дарування набув значного поширення у побутових відносинах. 

Договори дарування укладаються як щодо незначних за вартістю предметів, так і щодо 

таких об’єктів цивільних прав, як земельні ділянки, житлові приміщення, автомобілі та 
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ін. Відсутність у цивілістичній науці спеціальних досліджень договору дарування та 

практична значимість його у повсякденних відносинах у суспільстві зумовлюють 

теоретичну та практичну важливість аналізу правового регулювання договору 

дарування за сучасним цивільним законодавством України.  

Договір дарування сформувався у римському приватному праві як неформальна 

угода (pactum donationis), за якою «одна сторона, дарувальник, надає іншій стороні, 

обдаровуваному, які-небудь цінності за рахунок свого майна, з метою виявлення 

щедрості стосовно обдаровуваної особи (animus donandi)» [5]. 

Договір дарування не входив до жодної з чотирьох груп класичних римських 

контрактів, а тому не мав позовного захисту. Обов’язкова сила визнавалася лише за 

обіцянкою подарувати щось, якщо вона була вчинена у формі стипуляції – усного 

договору, який мав форму запитання майбутнього кредитора та співпадаючої з ним 

відповіддю особи, яка погоджувалася бути боржником у зобов’язанні. 

 Договір дарування за римським правом міг бути як реальним, так і 

консенсуальним. Відповідно до ст. 717 ЦК України за договором дарування одна 

сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій 

стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. 

Згідно з ЦК України пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, 

зокрема грошей та цінних паперів, особам для досягнення ними певної, наперед 

обумовленої мети.  На основі Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) (глава 

55 «Дарування»), Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 

[4] та інших нормативноправових актів відбувається правове регулювання 

безвідплатних договорів, які укладаються у формі дарування. Відповідно до ч. 1 ст. 717 

ЦК України за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або 

зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдарованому) безоплатно 

майно (дарунок) у власність. Іншим важливим договором, що посвідчує перехід права 

власності, є договір пожертви. 

Спільними ознаками для всіх видів договору дарування і пожертви є те, що вони 

є безвідплатними, оскільки договором, що встановлює обов’язок обдаровуваного 

вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, 

не є договором дарування. Під безоплатністю розуміється відсутність зустрічного 

надання з боку обдаровуваного [2]. 

Розкриваючи питання про сутність договору дарування і пожертви, слід 

звернути увагу й на те, що спільною ознакою між ними є можливість укладення з 

ініціативи будь-якої сторони. Іноді на сайтах різних громадських благодійних фондів, у 

засобах масової інформації зустрічається інформація, де вказується адреса, телефон і 

банківські реквізити фонду або особи і пропонується кожному внести вклад у грошовій 

формі на будь-які потреби. Така інформація звернена до невизначеного кола осіб і при 

наявності всіх істотних умов є публічною офертою. При цьому потрібно врахувати й 

наявність специфічної ознаки пожертви, за якою при пожертвуванні юридичній особі 

може бути обумовлено цільове використання майна або грошей, але цього може й не 

бути, тоді майно використовується відповідно до його призначення [3]. Можна дійти 

висновку, що юридичні особи більше користуються формою договору пожертви, ніж 

договору дарування, якщо у даного суб’єкта права є безпосередня ціль – благодійна 

діяльність. 

Важливим моментом при дослідженні правової сутності договору пожертви є 

співвідношення пожертви і благодійної пожертви. Різниця між «пожертвою» і 

«благодійною пожертвою» полягає у конкретизації останньої, а саме «цілей 

благодійницької діяльності», що, у свою чергу, відноситься як поняття родової мети 

щодо безпосередньої мети, яка буде визначатися за допомогою договору про пожертву. 
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Тим певним призначенням, за яким використовується пожертвування, повинна бути 

саме загальнокорисна наперед обумовлена мета. Така мета завжди є необхідною 

ознакою договору пожертвування. Однак, якщо той, кого обдаровують, є 

громадянином, ця мета повинна бути виражена явно у вигляді умови договору, а при 

передачі пожертвування іншим суб’єктам її наявність презюмується, виходячи зі 

спеціальної правоздатності останніх і спрямованості результатів їхньої діяльності до 

загального добра. 

Пожертва відрізняється від договору дарування предметом дарування, зокрема 

майнові права не можуть бути предметом пожертви. Предметом пожертви може бути 

будь-яке майно, яким пожертвувач може розпорядитися. Частіше за все це – грошові 

кошти, хоча можуть бути й інші речі (наприклад, для осіб, які постраждали від 

стихійного лиха). Крім цього, разом з прийняттям пожертви на особу покладається 

обов’язок, спрямований на досягнення певної наперед обумовленої мети суспільно-

корисного характеру. Загальна користь полягає в тому, що невизначена кількість осіб 

може користуватися дарунком. У протилежному випадку, якщо кошти призначаються 

конкретній особі без певного призначення, то в даному випадку має місце звичайний 

договір дарування. Виділення коштів з державного або місцевого бюджету, у тому 

числі для загальнокорисних цілей, не є пожертвою, оскільки в даному випадку немає 

дарування – кошти використовуються за прямим призначенням [1]. 

Висновок. Договір дарування може бути укладеним як за реальною (з моменту 

передачі майна обдаровуваному), так і за консенсуальною моделлю (з моменту 

досягнення згоди з усіх істотних умов договору в передбаченій законом формі). 

Предметом договору дарування можуть бути не лише речі, але й майнові права. 

 Договір дарування і пожертви за своєю суттю є подібними правочинами, а тому 

робиться висновок про доцільність розгляду правової природи пожертви, як форми 

дарування. Вказується на те, що різниця між даними правочинами проявляється лише 

щодо деяких положень, зокрема, наявності наперед обумовленої мети 

(опосередкування за допомогою договору пожертви при здійсненні благодійної 

діяльності). У статті також робиться висновок про те, що законодавець фактично 

ставить тотожність між такими поняттями, як «пожертва», «благодійна пожертва». 

 

Список використаних джерел: 

1. Договір дарування / [Л.М. Горбунова, С.В. Богачов, І.Ф. Іванчук, Г.В. Красій]; М-во 

юстиції України. К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. 35 с. 

2.  Ісаєв А.М. Договір дарування за Цивільним кодексом України: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право».  Х., 2009.  19 с. 

3.  Клюєва Є.М. Особливості договору пожертви за Цивільним кодексом України. 

Університетські наукові записки.  2008.  № 4.  С. 156–158. 

4. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05 липня 2012 

року № 5073-VI. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2013. № 25.  Ст. 252 

5. Римске приватне право: Підручник / Під ред. проф. І.Б. Новицького і проф.  

І.С. Перетерського. М, 1996.  448 с. 

 

  



227 

ГОРЕЦЬКА Христина Володимирівна 

кандидат юридичних наук, доц., 

завідувач кафедри цивільного і господарського права та процесу 

Львівського торговельно-економічного університету 

ІНСТИТУТ ЗАСТАВИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 

ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

Застава є одним із найбільш давніх способів забезпечення виконання 

зобов’язання в приватному  праві, а її метою є спонукання боржника до належного 

виконання взятих на себе зобов’язань, що безперечно сприяє стабільності становища 

усіх учасників цивільного обороту. Зобов’язання ж займає провідне місце серед 

ключових понять цивілістики, оскільки саме за його допомогою опосередковується 

переміщення матеріальних і нематеріальних благ між учасниками цивільних відносин з 

метою задоволення особистих інтересів. На ньому, без перебільшення, тримається 

цивільний оборот. Тому динаміка майнових відносин, їхній поступальний розвиток 

безпосередньо залежать від успішного застосування та якості цієї категорії [5, с. 55]. 

Існування інституту застави бере початок ще з часів римського приватного права 

і до сьогодні  функціонує в цивільному законодавстві, проходячи етапи від занепаду до 

актуалізації. За часів планової радянської економіки в умовах відсутності комерційного 

кредитування, заборони звернення стягнення на основні засоби виробництва застава не 

могла бути реалізованою повною мірою як правовий регулятор. Тому тривалий час 

застава існувала лише номінально. Сьогодні ж, в умовах відкритих ринкових відносин 

незважаючи на наявність незначних прогалин чинного законодавства щодо її правового 

забезпечення, це один з найефективніших способів забезпечення виконання 

зобов’язань. 

В процесі більш глибшого дослідження інституту застави необхідно безумовно 

дослідити її витоки та особливості зародження, оскільки багато в чому її аспекти в 

історичному вимірі знайшли своє відображення також і в сучасному цивільному 

законодавстві. Інститут застави виник у стародавньому римському праві у зв'язку з 

об'єктивною необхідністю кредитора мати ефективні правові засоби, які б спонукали 

боржника до добровільного своєчасного виконання зобов'язання, а також реальні 

можливості відшкодувати збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням 

зобов'язання. У стародавньому римському праві не було заставного права в його 

істинному юридичному значенні. Найдавнішою формою цього виду забезпечення 

виконання зобов'язань був продаж речі з правом зворотнього викупу. Особа     

продавала річ, наприклад, з метою отримання позики та після повернення боргу 

повертала річ назад. [2, с. 118]. 

Вже на ранніх етапах розвитку римського права тривав пошук таких способів 

забезпечення зобов’язань, які б, головним чином і у першу чергу, надійно захищали 

майнові інтереси кредитора. При цьому використовувались не тільки положення 

національного звичаєвого права (jus civile), але й найбільш вдалі досягнення інших 

правових систем, так званого «права народів» (jus gentium). 

У римському приватному праві була розроблена ефективна система 

забезпечення належного виконання зобов’язань, яка була націлена у першу чергу на 

захист інтересів кредитора і до того ж, як правило, на стимулювання боржника до 

виконання зобов’язань шляхом впливу на його майнову сферу. Ця система 

вдосконалювалася протягом століть і виявилася настільки вдалою, що згодом без 

істотних змін була запозичена переважною більшістю європейських держав, у тому 

числі й Україною. 
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Розквіт заставного права у класичний період формування римського права 

(242 р. до н. е. – 212 р. н. е.) був, безумовно, пов’язаний з розвитком приватного права і 

появою юриспруденції як науки.  Договори застави були стародавнім інститутом 

римського права і як джерело прав на чужі речі пройшли у своєму розвитку три основні 

етапи, а саме: fiducia – так звана фідуціарна угода, за яким товар передавався особі за 

умови, що після того, як вимоги одержувача товару будуть задоволені, він поверне 

товар. Сформувавшись у ранньому римському праві, fiducia існувала і в класичному 

праві, згадується навіть у Кодексі Феодосія ІІ; Наступним видом застави була так звана 

«ручна застава» – pignus – застава майна, при якій воно передається заставодавцем 

заставодержателеві. Найбільш прогресивним способом забезпечення виконання 

зобов’язань, що не втратив актуальності до сьогодні була іпотека - hypotheca – застава 

(в основному нерухомого майна), при якій майно залишалося у володінні боржника. На 

останньому етапі виникло розуміння про суперечність між єдністю природи заставного 

права і різноманітністю природи його об’єктів (поняття застава наповнилося 

необхідними структурними елементами, змістом та обсягом, у яких відповідно 

позначилися сукупні ознаки, важливі для виникнення поняття) та об’єктивна 

реальність, яка складає природу обсягу поняття «застава» [1, с. 14]. 

Еквівалентність зобов’язань сторін у заставних правовідносинах є загальною 

вимогою взаємної справедливості, а концепція сумлінності належить до найбільш 

ефективних інструментів її перевірки. Формування застави необхідно розглядати в 

аспекті рівнів правового забезпечення потреб особи – суб’єктивного права, юридичного 

обов’язку і законного інтересу. Заставні правовідносини полягають у намірі сторін 

створити між ними зобов’язання, тобто в покладанні на боржника обов’язку його 

виконувати і в наданні кредиторові права вимагати виконання, причому це не лише 

моральне, але й правове зобов’язання [1, с. 18].  

Отже одним із важливих різновидів прав на чужі речі у римському приватному 

праві було саме заставне право. Сутність застави впродовж століть залишалась 

постійною – забезпечувати виконання договірних зобов’язань, проте форми застави 

постійно удосконалювались при чому застава виконувала лише допоміжну роль, 

оскільки наприклад договір закладу, що був підставою для виникнення заставного 

права, укладався паралельно з будь-яким основним договором як доповнення до нього. 

Акцесорний (додатковий) характер договору закладу полягав в тому, що він вступав в 

дію лише за певної умови – невиконання основного зобов’язання. Це був договір з 

відкладною умовою, тобто якщо умова не наставала, він (заклад) не діяв, саме ця 

ключова особливість виникнення заставного права було зумовлене саме прагненням 

гарантувати виконання зобов’язань боржником. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Важливе місце в побудові демократичної держави посідає інститут адвокатури, 

який полягає у захисті прав людини. Складовою побудови якісної й ефективної 

діяльності інституту адвокатури в Україні є діяльність органів адвокатського 

самоврядування. Правовий статус відповідних органів визначено Законом України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [4]. 

Тривалий розвиток та загалом інтерес суспільства до такого інституту, як 

адвокатура, є виправданим з огляду на реалізацію представниками адвокатської 

професії дотримання та захисту прав людини, що завжди буде актуальним для розвитку 

демократичного суспільства. З метою забезпечення ефективного функціонування 

адвокатури в державі діють органи адвокатського самоврядування. 

Наявність юридичних колізій правових норм спричиняє появу певних недоліків 

в реалізації норм права. Зокрема, якщо говорити про діяльність органів адвокатського 

самоврядування, необхідно зазначити, що через відсутність єдиного підходу до 

розмежування публічно-правових від приватно-правових спорів, під час виникнення 

спору за участю органу адвокатського самоврядування доволі часто виникають 

проблеми юрисдикції судів, яким підсудна та чи інша справа. Все це шкодить процесу 

діяльності відповідних органів та інших суб’єктів, між якими виник спір [3,с.128]. 

Органи адвокатського самоврядування можуть брати участь як у приватно-правових, 

так і публічно-правових відносинах. 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» адвокатське самоврядування ‒ гарантоване державою право адвокатів 

самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, 

встановленому цим Законом [4]. Тобто зі змісту норми  закону можна дійти висновку, 

що адвокатське самоврядування функціонує для реалізації повноважень щодо 

організації та діяльності адвокатури. Адвокатура відповідно до цього закону ‒ це 

недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва 

та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно 

вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, визначеному цим 

Законом [4]. Відповідно до зазначеного положення закону можна виділити такі ознаки 

адвокатури: адвокатура це недержавний самоврядний інститут, тобто існує 

недопустимість втручання в діяльність адвокатів, органів адвокатського 

самоврядування державних органів, що забезпечується гарантіями незалежності 

адвокатури в Україні; адвокатура забезпечує здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги на професійній основі. Відповідно до цієї 

ознаки, діяльність адвокатів, органів адвокатського самоврядування повинна бути  

професійною, спрямованою на захист прав особи (фізичної чи юридичної), адже у 

Конституції України визначено, що: «кожен має право на професійну правничу 
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допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 

Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав» (ст. 59) [2].  

Для функціонування органів адвокатського самоврядування та адвокатури 

загалом ще одним важливим документом є: Правила адвокатської  етики, що 

закріплюють досвід української адвокатури у сфері тлумачення правил поведінки 

адвокатів, а також загальновизнані деонтологічні норми і правила, прийняті у 

міжнародному адвокатському співтоваристві [5]. 

Органи адвокатського самоврядування мають чітко визначений правовий статус. 

Правовий статус суб’єктів владних повноважень – це закріплена в нормативних актах 

сукупність взаємозалежних та взаємообумовлених функціональних інструментів 

(компетенція) і статичних якостей (цільовий, організаційно-структурний компоненти), 

необхідних для повноцінної участі цих суб’єктів у адміністративно-правових 

відносинах, забезпечення досягнення соціального ефекту. Отже органи адвокатського 

самоврядування можуть бути учасниками адміністративно-правових відносин та 

набувати ознак суб’єкта публічної адміністрації, зокрема вказане визначення у 

загальному характеризує їх правовий статус, а також підтверджує наявність певного 

обсягу владних повноважень та можливість суб’єкта реалізувати питання внутрішньої 

організації та дає підстави зазначити, що органи адвокатського самоврядування 

володіють відповідними якостями. 

Правовий статус органів адвокатського самоврядування визначений у Законі 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також встановлюється 

відповідними установчими документами, наприклад: Статут недержавної 

некомерційної організації «Національна асоціація адвокатів України», Положення про 

Раду адвокатів України, Положення про Раду адвокатів регіону тощо. 

Аналіз Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших 

актів дає змогу дійти висновку, що не кожен орган адвокатського  самоврядування має 

статус юридичної особи та не кожен може брати участь у дисциплінарному 

провадженні стосовно адвокатів.  

Відповідно до 6 принципу Рекомендації № R (2000) 21 Комітету Міністрів 

державам-членам Ради Європи про свободу професійної діяльності адвокатів, 

адвокатські колегії та інші професійні об’єднання адвокатів необхідно наділити 

відповідальністю за здійснення дисциплінарного  провадження щодо адвокатів або у 

належних випадках правом брати участь в такому провадженні. Дисциплінарне 

провадження має здійснюватися  з повним додержанням принципів і норм, викладених 

у Європейській конвенції з прав людини, включаючи право адвоката брати участь  у 

провадженні щодо нього і клопотати про перегляд  прийнятого рішення в судовій 

інстанції. При визначенні санкцій за дисциплінарні порушення адвокатів необхідно 

дотримуватися принципу пропорційності [6]. Враховуючи зазначені рекомендації, 

можемо зазначити, що з огляду на кількість звернень до органів, уповноважених 

розглядати скарги на рішення органів адвокатського самоврядування, та на кількість 

звернень до суду, не   завжди   враховуються   норми   національного   права,   а   також  

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. На міжнародному рівні 

все дедалі частіше звертається увага на посилення захисту та ролі правозахисників в 

державах- членах Ради Європи [7]. 
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ПРЕЦЕДЕНТНІ ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ТА АВТОНОМНІ ПРАВОВІ ПОНЯТТЯ 

У РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

В умовах воєнного стану українське суспільство відчуло гостру потребу у 

правовому регулюванні захисту прав людини. Основоположні права, які закріплені 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) є 

основними та фундаментальними правами для повноцінного буття людини та відчуття 

гарантування і захисту її прав. Протягом десятиліть вчені, юристи – фахівці з 

міжнародного права розробляли і розвивали концепції щодо юридичної природи та 

змісту прав людини для найповнішого їхнього закріплення у нормативно-правових 

актах. Серед нагальних питань є визначення та надання відповідного статусу та 

юридичної сили окремим нормам прав людини, оскільки декларування та закріплення 

прав – це не завжди їхнє гарантування, що відповідно впливає на подальшу реалізацію 

гарантованих прав та ефективність їхнього захисту. Питанню визначення місця рішень 

Європейського суду з прав людини в національній правовій системі з урахуванням її 

належності до романо-германської правової системи. 

Слід зазначити, що рішення ЄСПЛ є судовими актами, які в деяких країнах – 

учасницях Ради Європи офіційно визнаються джерелом національного права. Зокрема, 

в Україні   був   прийнятий   Закон   України  вiд 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», 

згідно зі статтею 17 якого суди зобов’язані застосовувати при розгляді справ практику 

http://zakon.rada.gov.ua/go/5076-17
http://vkdka.org/pravil-advokatskoji-etiki/
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/R_2000_21_2000_10_25.pdf
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ЄСПЛ як джерело національного права [3].Таким чином, український законодавець 

офіційно визнає прецедент джерелом внутрішньодержавного права. 

Правовий прецедент – це один із видів джерел права. У сучасній юридичній 

доктрині наявна позиція, відповідно до якої у національній правовій системі в тій чи 

іншій формі прецедент завжди існував як джерело права (наприклад, у випадках 

застосування закону та права за аналогією). Заслуговує на увагу визначення поняття 

«судовий прецедент», запропоноване одним із суддів ЄСПЛ: суть прецеденту полягає в 

тому, що він має бути застосований у справах, подібних до тих, які вже ЄСПЛ 

розглядав, тобто тих, що мають аналогічний характер [1, с.61-62]. 

Зміст поняття «прецедент» стосовно діяльності ЄСПЛ відрізняється від 

англосаксонської доктрини прецеденту, відповідно до якої кожен суд зобов’язаний 

застосовувати до обставин справи ratio decidendi (правові позиції) будь-якого рішення, 

прийнятого вищим судом, а суди апеляційної інстанції  (крім Палати лордів) зв’язані 

власними попередніми рішеннями [1, с.62]. 

Правова позиція ЄСПЛ щодо своїх прецедентів докорінно відрізняється від 

позицій судів системи загального права. Так, у рішенні в справі «Chapman v. United 

Kingdom» [6] ЄСПЛ заявив, що він дотримується принципу прецеденту та робить це в 

інтересах законної визначеності, прогнозованості й рівності перед законом. При цьому 

ЄСПЛ враховує зміни політичних, економічних, соціальних і культурних умов у 

державах – учасницях Конвенції. Це той випадок, коли ЄСПЛ залишає за собою право 

змінювати раніше існуючий прецедент відповідно до реалій сучасного громадянського 

суспільства. 

У справі «Delcourt v. Belgium» [7] ЄСПЛ розглянув юридичну ситуацію, коли 

Генеральний прокурор Бельгії виступав як державний обвинувач, а потім взяв участь у 

нараді суддів як радник без права голосу. ЄСПЛ визнав відсутність порушення частини 

1 статті 6 Конвенції. Однак позиція ЄСПЛ була змінена через двадцять один рік 

шляхом прийняття рішення у справі «Borgers v. Belgium» [5], в якому ЄСПЛ 

аргументував зміну раніше існуючого прецеденту внаслідок істотної еволюції в його 

практиці щодо захисту прав і принципу рівності процесуальних можливостей. 

У процесі своєї діяльності ЄСПЛ виробляє правові позиції. Правова позиція 

(ratio decidendi) – це частина акта (рішення) ЄСПЛ, що містить норми права, на основі 

яких дозволяється розглядати справу. Тобто ratio decidendi міститься у мотивувальній 

частині акта ЄСПЛ. Отже, правова позиція являє собою результат аналізу аргументів і 

висновків ЄСПЛ, що утворюють правовий зміст судового рішення[1,с.62-63]. 

Значення правових позицій ЄСПЛ обумовлене тим, що вони є ключем до 

розуміння сенсу та змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

загалом, а також окремих прав і свобод людини, гарантованих цією Конвенцією. Саме в 

мотивувальній частині акту ЄСПЛ містяться результати його інтерпретаційної 

діяльності щодо з’ясування змісту норми Конвенції та її застосування у конкретній 

справі. 

Поряд із правовими позиціями ЄСПЛ застосовує так звані автономні правові 

поняття. Автономні поняття – це результат багаторічної практики тлумачення ЄСПЛ 

дефініцій, закріплених у Конвенції. Спочатку, оцінюючи обставини кожної конкретної 

справи, ЄСПЛ прагнув зрозуміти та врахувати позицію держави-відповідача під час 

визначення змісту й обсягу відповідних правових понять. Як з’ясувалося, це непросто, 

тому що в державах – учасницях Ради Європи діють різні правові системи, а 

законодавство та правозастосовна практика кожної з них мають численні особливості, 

застосувати які під час вирішення кожної справи не убачається можливим, позаяк 

вимагає ретельного аналізу національного права. Крім того, ЄСПЛ також має 
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враховувати особливості юридичної термінології держав, оскільки одне і те ж правове 

поняття може мати різний зміст у різних державах[1, с.64]. 

Відтак, обсяг гарантій, який держави – учасниці Ради Європи мають забезпечити 

особам, які перебувають під їх юрисдикцією, відрізняється залежно від того, наскільки 

широко в національному законодавстві розуміється той чи інший правовий термін. 

Наслідком вказаного стану речей є, приміром, така ситуація: держави, намагаючись 

уникнути відповідальності за порушення прав і свобод людини, гарантованих 

Конвенцією, фактично можуть вдатися до обмежувального тлумачення деяких 

правових термінів. 

Сукупність перерахованих факторів призвела до того, що ЄСПЛ поступово 

виробив власне уявлення про те, що входить у зміст того чи іншого поняття. Позиція 

ЄСПЛ щодо обсягу та змісту термінів, закріплених у Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод, поступово набула незалежного, автономного характеру. 

Аналіз автономних правових понять ЄСПЛ має суттєве значення через декілька 

причин. Передусім зміст та обсяг автономних правових понять, як правило, суттєво 

відрізняється від змісту й обсягу аналогічних правових понять у національному 

законодавстві держав – учасниць Ради Європи. Наприклад, із точки зору українського 

законодавства поняття «суд» охоплює суди загальної юрисдикції, господарські та 

адміністративні суди і Конституційний Суд України. Автономне ж значення поняття 

суду, з точки зору Конвенції, значно ширше. Відповідно до прецедентного права 

ЄСПЛ, дефініція «суд» застосовується до органу, який відповідає таким вимогам: 

незалежність як щодо виконавчої влади, так і стосовно сторін у процесі; тривалий 

характер мандата членів; процесуальні гарантії, які пред’являються до органів 

правосуддя. Відмінності у змісті й обсязі автономних правових понять у національних 

правових системах держав – учасниць Ради Європи породжують необхідність чіткого 

встановлення цих відмінностей та аналізу особливостей підходів ЄСПЛ до їх 

тлумачення. При цьому автономні поняття можуть вироблятися як у прецедентах 

тлумачення, так і в прецедентах ЄСПЛ. 

Правові позиції прецеденту й автономні правові поняття – це складові елементи 

системи прецедентного права ЄСПЛ.  

Водночас правові позиції та автономні поняття різняться, що дає змогу їх 

диференціювати. На відміну від автономних понять, для правових позицій 

багаторазовість застосування є обов’язковою ознакою. Правові позиції ЄСПЛ виробляє 

щодо певного права, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, а автономне поняття використовує для конкретного терміну, 

закріпленого у певній її статті (наприклад, автономні значення понять «цивільні права і 

обов’язки»,  «майно» тощо). Для того, щоб правовий термін став автономним поняттям, 

багаторазовість його застосування ЄСПЛ під час розгляду скарг про порушення прав і 

свобод людини, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод, не вимагається [8]. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод містить не лише 

матеріальні норми права. Необхідно враховувати, що вона була прийнята 1950 року і, 

незважаючи на те, що в неї вносилися незначні зміни у вигляді протоколів, вона не 

може регулювати виключно всі відносини, що виникають у сучасному суспільстві.  

Рішення ЄСПЛ не потрібно розглядати лише як правозастосовний акт, який 

констатує факт порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод і визначає санкції у вигляді компенсації потерпілому. Рішення ЄСПЛ необхідно 

розглядати як документ, що містять певну правову позицію, на основі якої сформовано 

відповідне рішення.  
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ВОЛОНТЕРСТВО В УМОВАХ ВІЙНИ 

 Історія кожного народу має свої особливості та закарбовує в пам’яті явища, які 

несуть не тільки історичне значення, а й високі моральні цінності, характеризують 

пріоритети суспільства, етичні норми людей. Наш український народ у такий 

непростий час показує неймовірну єдність, вміння працювати задля спільної мети. І 

саме волонтерство є одним з тих явищ, яке характеризує нашу незламність та вміння 

допомагати один одному. 

 Особливістю волонтерського руху під час революційних подій і російсько-

української війни – стала стихійна самоорганізація певного кола населення з метою 

допомоги учасникам революції, військовим, добровольцям. Волонтерська діяльність - 

добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється 

волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги  [1]. 

 Проблема волонтерства, доброчинної діяльності та милосердя посідає значне 

місце у сучасних наукових дослідженнях І. Н. Айнутдинової, О. А. Акімової, Т. Ф. 

Алексєєнко, З. П. Бондаренко, Л. В. Вандишевої, І. Д. Звєрєвої, О. П. Песоцької.  
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 Всі ми пам’ятаємо, що 2014 рік став значимим роком у розвитку волонтерства в 

Україні, він дав потужний поштовх для формування ряду волонтерських організацій, 

які стали яскравим прикладом високого рівня громадянської свідомості українців та їх 

здатності ефективно самоорганізовуватись. На сьогоднішній день волонтери та 

добровольці продовжують  відігравати ключову роль в забезпеченні  наших воїнів всім 

необхідним. Варто зауважити, що важливим моральним аспектом волонтерства є те, що 

діяльність волонтерів викликає довіру з боку суспільства. Люди довіряють волонтерам 

через те, що вважають їх безкорисними, чуйними, самовідданими. Мотивація 

волонтерства ґрунтується на відчутті громадянського обов’язку перед нацією, народом, 

воїнами; на моральному обов’язку перед близькими людьми, що беруть участь у 

бойових діях [2]. 

 Та попри велику кількість доброчесних людей, які виконують колосальну роботу 

заради допомоги нашим військовим, на превеликий жаль зросла чисельність 

псевдоволонтерів і недобросовісних службових осіб, які переслідуючи меркантильні 

інтереси, цинічно наживаються. Це не могло залишатися поза увагою держави, що й 

зумовило появу спеціальної норми у Кримінальному кодексі України. Статтею 201-2 

ККУ передбачено кримінальну відповідальність за «Незаконне використання з метою 

отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 

допомоги» [3]. Починаючи з третього квітня 2022 року, коли набрали чинності зміни до 

КК України, пов’язані із криміналізацією незаконного використання з метою 

отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 

допомоги, у правоохоронців з’явилася можливість відкривати відповідні кримінальні 

провадження. Так, частиною першою цієї статі передбачено покарання за продаж 

товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, 

безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким 

майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі. Безперечно, 

криміналізація діяння, передбаченого ст. 201-2 КК України, є очевидно своєчасним, 

доречним, нагальним і ефективним кроком для запобігання такому роду кримінальних 

правопорушень. У ЗМІ, соцмережах, публічних каналах різноманітних месенджерів 

мало чи не щодня з’являється інформація про факти розкрадання гуманітарної 

допомоги, благодійних внесків, пожертв. Кожен такий випадок стає резонансним, 

збурює місцеве населення, може породжувати недовіру до волонтерського руху як 

такого загалом і в кінцевому випадку впливати на активність та інтенсивність 

допомоги, яка надходить як із з інших держав, так і від громадян в Україні. Так, за 

даними Генерального прокурора, оприлюдненими 6 травня 2022 року, лише за перший 

місяць з дня набрання чинності статті 201-2 Кримінального кодексу було зареєстровано 

74 відповідних кримінальних правопорушень [4]. З її слів, найбільше таких фактів 

правоохоронні органи виявили в Києві – 13, Львівській – 9, Волинській, Харківській та 

Чернівецькій – по 5, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській областях – по 4. 

Варто навести приклад одного з таких цинічних злочинів, коли Службою Безпеки 

України було виявлено масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, що 

призначалася українським захисникам. За даними слідства, ділки намагались незаконно 

продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму більше 12 млн грн. Ці засоби 

захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську 

військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Однак, замість 

безкоштовної передачі українським захисникам, причетні чиновники намагались 

продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу 

супермаркетів. Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено 

частину цієї продукції. Вона була передана до ЗСУ [5]. 
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 Усвідомлення власної важливості у новітніх державотворчих процесах, у 

забезпеченні обороноздатності країни від зовнішньої агресії лише прискорило 

формування громадянського суспільства. Феноменом волонтерського руху в Україні є 

те, що за доволі короткий час великі маси населення: різні за віком, соціальним 

положенням, політичними поглядами, стали злагодженим механізмом ― цілю якого є 

людське життя. І внесок кожного із них неможливо оцінити, хоч це школяр, який 

передав свій малюнок і тим самим підняв дух наших військових, або бізнесмен, що 

купив і обладнав автомобіль для фронту. Кожен з них вніс свій внесок і цим 

волонтерство є унікальним воно не спирається на матеріальні блага людини, а залежить 

від особистісної позиції по відношенню до своєї місії у суспільстві, що формується під 

впливом конкретних історичних умов, суспільних відносин і запитів, які визначають 

соціальну активність особистості та її спрямованість. З першої хвилини 

повномасштабного російського вторгнення українці гуртуються районами, селами, 

містами, щоб плести сітки, розшукувати дефіцитне обладнання та продукти й збирати 

мільйони на потреби військових за лічені дні.  

 Підсумовуючи вищесказане бачимо, що волонтерська діяльність в Україні 

набула надважливого значення у цей важкий період, вона спрямована на зняття 

соціальної наруги шляхом підтримки найбільш потребуючих сфер і верств населення, у 

нашій ситуації – це підтримка наших військових. Та потрібно звернути увагу на те, щоб 

законодавча регламентація цього суспільно корисного явища була на відповідному 

рівні: а) максимально чітке визначення правого статусу волонтера; б) державна 

підтримка волонтерів та закріплення державних гарантій, які мотивуватимуть громадян 

до зайняття волонтерською діяльністю; в) належний соціальний захист волонтерів 

(зокрема, волонтерів, які отримали поранення під час надання волонтерської допомоги, 

так і членів їх сімей – у випадку загибелі останніх). 
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