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Львівського торговельно-економічного університету 

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ (Г. МЮРДАЛЬ) 

Розширення соціальних функцій держави знайшло відображення в доктрині  

соціальної держави, яка широко застосовується для позначення соціальної політики держави 

в США і Великобританії. Безпосередньо концепцію "держави загального благоденства" 

розробив шведський ліберал-реформатор   Гуннар Мюрдаль (1898-1987), який теоретично її 

обгрунтував її в працях «За межі держави благоденства» та «Світова економіка». Концепція 

держави благоденства, що відображала настрої й інтереси середніх верств, почала активно 

розроблятися в 50-і pp. в умовах економічного підйому в країнах Західної Європи, США, 

Японії. Центральною вважає він проблему індустріалізації. Необхідним і вирішальним 

фактором для її вирішення Мюрдаль називає націоналізм. Він переконаний, що 

співвідношення в розподілі матеріальних благ і виробничих ресурсів між багатими країнами 

Півночі та бідними країнами Півдня все більше погіршується — бідні стають біднішими, а 

багаті — багатшими. Причину зростаючого розриву між бідними й багатими країнами він 

вбачає в «колоподібному й кумулятивному впливі індустріалізації». Примітивні соціально-

побутові умови для населення, низька продуктивність праці, погана організація виробництва 

і викликана всім цим масова убогість відлякують іноземних інвесторів. Відсутність 

інвестицій стає причиною відсутності розвитку й зростання злиденності. У результаті 

утворюється circulus viciosus (зачароване коло), з якого слаборозвинені країни самостійно 

вийти не можуть (колоподібний вплив) [1]. Сенс терміна "загальне благоденство ", на думку 

Г. Мюрдалея, полягає в тому, щоб мирно і без революції - а фактично замість революції - 

проводити в в країнах з ринковою економікою скоординовану державну політику в 

соціальній сфері, яка  б поступово реформувала економіку країни у відповідність з 

інтересами більшості громадян. Таким чином, його концепція соціальної держави  була 

спрямована як проти необмеженого панування монополій, так і проти існуючої моделі 

"реального соціалізму". 

Держава, яка трансформується у соціальну (державу загального благоденства) на 

думку Мюрдаля повинна набути таких рис:  Змішана економіка. Тут ринкова конкуренція 

доповнюється державним регулюванням і плануванням. Державне втручання необхідне для 

підтримання рівноваги і стабільного економічного зростання. Планування покликане 

врегулювати діяльність великих економічних об'єднань, не зачіпаючи тим самим 

індивідуальної свободи; наявність демократичного політичного режиму. Загальне виборче 

право і зростання суспільного добробуту, стверджував Мюрдаль, дозволяють перейти до 

децентралізації держави і передати честь його функцій, які традиційно здійснювало уряд, 

органам місцевого самоврядування і добровільним об'єднанням громадян. На відміну від 

держави ліберальної демократії XIX ст., Сучасна західна демократія передбачає задоволення 

інтересів всіх верств суспільства, їх участь у розподілі соціальних благ. Політичний процес в 

найбільш розвинених державах благоденства поставлений під "розширюється народний 

контроль", буде досягнута гармонія соціальних інтересів [2, 248] 

К. Мюрдаль стверджував, що загальне благоденство вже досягнуто в індустріальних 

країнах Заходу. Суть теорії суспільного благоденства, як він її формулював, полягає в тому, 

щоб «мирно і без революції — а фактично замість революції — проводити в капіталістичній 

державі скоординовану публічну політику, і притому з такою ефективністю, яка поступово 

привела б економіку країни у відповідність з інтересами більшості громадян». Такі держави 

будуть володіти рядом загальних ознак: поєднання ринкової економіки з державним 

плануванням, необхідним для підтримки рівноваги і стабільного росту економіки; тенденція 

до демократизації політичного життя, що дозволяє перейти до децентралізації держави і 

передачі частини її функцій органам місцевого самоврядування і добровільним об´єднанням 

громадян; їх участь у розподілі соціальних благ і в «народному контролі, що розширюється». 

Мюрдаль пропонував вийти за рамки організації благоденства в національних масштабах і 

покласти ідеї соціальної політики в основу міждержавних відносин. Майбутнє, на його 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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думку, — за світовим порядком соціального благоденства. Люди здатні направити розвиток 

суспільства відповідно до своїх ідеалів. 

Соціальна держава – це високорозвинена, правова, демократична держава, яка 

визначає людину найвищою соціальною цінністю, забезпечує її права та свободи, гідні умови 

існування, безпеку і добробут, вільний розвиток та волевиявлення, самореалізацію творчого 

(трудового) потенціалу шляхом політичної та ідеологічної багатоманітності, соціальної 

спрямованості економіки, проведення активної соціальної політики на принципах 

громадянського суспільства, соціальної справедливості, рівності, солідарності та 

відповідальності. Це держава, яка гарантує найбільш ефективний спосіб поєднання основ 

свободи і влади з метою забезпечення благополуччя особистості і добробуту суспільства, 

забезпечення соціальної справедливості і солідарності у розподілі результатів суспільної 

праці. Гарантії соціальної держави – це система заходів по забезпеченню практичного 

здійснення конституційного права громадян на соціальний захист. Соціальний захист 

громадян, для яких соціальні виплати є основним джерелом існування, повинен 

забезпечувати рівень їх життя, не нижчий від прожиткового мінімуму встановленого 

законом. 

Головною метою соціальної держави є сприяння суспільному прогресу, що базується 

на принципах соціальної рівності, загальної солідарності та взаємної відповідальності. 

Головним завданням соціальної держави є: забезпечення соціальної орієнтації економіки; 

попередження та пом'якшення соціальних ризиків і негативних наслідків, пов'язаних з 

ринковими відносинами; проведення активної державної соціально-економічної політики; 

забезпечення безпеки, добробуту, соціального та людського розвитку; створення умов для 

реалізації конституційних прав і свобод людини; забезпечення рівних можливостей, 

гідного рівня та якості життя населення; соціальної активності та вільного розвитку 

особистості; досягнення соціальної стабільності в країні в інтересах кожного члена 

суспільства; забезпечення гармонізації відносин державних інститутів і суспільства. 

Зміст принципів соціальної держави деталізується у національних нормах 

соціального права, відбивається у міжнародних правових актах, ратифікованих 

Україною,  відповідних статтях Конституції України і положеннях законодавчих та 

нормативно-правових актів соціальної спрямованості. 

Принцип соціальної справедливості реалізується шляхом рівного доступу 

громадян до всіх видів ресурсів, економічного перерозподілу доходів у суспільстві та 

піклування про непрацездатних його членів. 

Принцип соціальної рівності передбачає гарантування економічної свободи людини, 

реалізацію права вільного вибору будь-якого виду діяльності у сфері найманої праці та 

підприємництва, забезпечення гендерної рівності чоловіків і жінок. 

Принцип соціальної безпеки обумовлює попередження виникнення і розвитку 

соціальних ризиків, соціальних загроз особі, суспільству, держави шляхом 

забезпечення скоординованості системи національної безпеки і соціальної політики.. 

Принцип взаємної відповідальності передбачає чітке визначення та розподіл сфер 

соціальної відповідальності всіх рівнів влади і управління, соціальних партнерів, суспільства 

та кожного громадянина. 

Принцип демократизації та загальної солідарності визначає: забезпечення 

солідарності між різними соціальними групами суспільства та між різними 

поколіннями; розвитку соціального партнерства; залучення громадян до участі в управлінні 

державою; створення умов саморегуляції соціальних процесів індивідами та їх громадськими 

об'єднаннями. 

Дослідження досвіду становлення і функціонування соціальної держави доводять 

відсутність її єдиної моделі не тільки у світі, а й навіть у Європі. Це пов'язано з тим, що 

соціальна держава є досить загальною категорією. Саме тому вона не може бути піддана 

докладній правовій стандартизації. Питання про її зміст відкривається для вільних 

політичних обговорень, а тому існує значна кількість класифікацій. Так, якщо в 

континентальній Європі панує власне модель «соціальної держави», то в США, Великій 

Британії та Скандинавських країнах — «держава добробуту». Відмінність між ними полягає 
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в обсязі їх змісту. Якщо під поняттям «соціальна держава» слід розуміти тільки сукупність 

власне соціальних функцій держави, а також діяльність, спрямовану на пом'якшення 

наслідків економічних криз за допомогою соціальної політики, то зміст держави добробуту 

значно ширший. Останнім поняттям охоплюється вся система заходів, спрямованих на 

подолання різноманітних «вузьких місць» у суспільному розвитку, в тому числі в економіці, 

тоді як діяльність соціальної держави прямо не зачіпає функціонування економічного 

фундаменту суспільного життя. 

Також можна зустріти точки зору, в яких соціальна держава і держава добробуту не 

розрізняються. Недиференційоване загальне користування терміном «держава добробуту» не 

дозволяє з'явитися придатній для аналізу концепції. Тому буде доречно провести наступні 

аналітичні відмінності між: 

1. усіма сучасними індустріальними державами і державами добробуту: якщо вони 

не відрізнятимуться одне від одного, то слово «добробут» перетвориться на зайву частку; 

2. державами, що забезпечують певний рівень добробуту всім своїм мешканцям, і 

тими, що роблять це тільки по відношенню до їх частини.  

3. тими, хто стверджує, що боротьба з бідністю — не єдина мета держави 

добробуту, одні лише показники скорочення диференціації доходів здадуться надто грубим 

орієнтиром, щоб по ньому судити про ефективність держави добробуту. 

4. державними інститутами, що кореняться в національній культурі, цінностях і 

процедурах[3]. 

Ідеологи неоліберализму висувають гасла суспільства з високим рівнем споживання, 

надання допомоги незаможним, утвердження в суспільному житті відносин солідарності і 

партнерства. Соціал-демократичні партії розглядають соціальну державу як етап переходу до 

соціальної демократії, а соціальну політику держави як прямий обов´язок, що випливає з 

наданих громадянам соціальних прав. Сучасні реалії ставлять під сумнів швидкої реалізації 

концепту !соціальної держави». Та мова йде не про відмову а про пошук оптимальних 

шляхів практичного втілення. 
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И ТУРКМЕНИСТАНА 

Слово «конституция» происходит от латинского constitutio – установление, строение  

В настоящее время в юридической литературе приводится много определений 

конституции, в основе их берется регулируемый конституцией предмет, а также ее место в 

системе правовых актов [4, 62]. 

Наиболее общим определением конституции будет следующее. Конституция – это 

основной закон государства, закрепляющий организацию государственной власти и 

определяющий ее взаимоотношения с обществом и гражданами (индивидуумами)  

Заложенная в тексте конституции суть – это как курс корабля. Какое направление 

генерального курса задано в Конституции, туда вся страна в целом и будет идти. Если задано 

направление на развитие государства и на улучшение благосостояния народа, значит будет и 

развитие государства, и улучшение благосостояние народа. А если генеральное направление 

не указано в Конституции, то застой в развитии государства гарантирован. 
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В настоящее время многие ученые отмечают, что при принятии Конституции 

Республики Беларусь учитывался лучший мировой опыт и особенно опыт Франции, что 

свидетельствует о заимствовании зарубежного опыта и при закреплении института 

делегированного за- конодательства.  

Конституция Республики Беларусь вобрала в себя современные прогрессивные научно 

обоснованные идеи, которые при благоприятных условиях позволяют динамично, 

последовательно и эффективно развивать динамические институты, основы гражданского 

общества, политического плюрализма, проводить социально ориентированную политику, 

закладывают фундамент для построения правового государства с мощным потенциалом для 

обеспечения экономических, международных, национально-культурных гарантий [3, 10]. 

Конституция Республики Беларусь основывается на неотъемлемом суверенном праве 

белорусского народа иметь свою государственность и быть полноправным субъектом 

мирового сообщества.  

Около ⅓ статей Конституции посвящены правам и свободам. Дальнейшее их развитие, 

наполненное новым содержанием, их гарантированность — задача всех государственных 

органов, в том числе судов. Необходимо с учетом новой Конституции и закрепленных в ней 

принципов дать классификацию прав и свобод. Вычисление их в ту или иную группу 

позволит найти в них общее и особенное, определить стратегию их развития и защиты.  

Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции 

Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Президент олицетворяет 

единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней 

политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и 

международными организациями. Президент принимает меры по охране суверенитета 

Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, 

обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и 

взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между 

органами государственной власти. 

Статья 90 Конституции Республики Беларусь говорит о том, что Парламент — 

Национальное собрание Республики Беларусь является представительным и 

законодательным органом Республики Беларусь. Парламент состоит из двух палат — Палаты 

представителей и Совета Республики.  

Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет Правительство - Совет 

Министров Республики Беларусь — центральный орган государственного управления.  

Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Система судов строится 

на принципах территориальности и специализации. Судоустройство в Республике Беларусь 

определяется законом.  

Гарантии стабильности Конституции заложены в самом ее тексте. Конституция 

Республики Беларусь относится к категории жестких и достаточно стабильных. Это 

проявляется в порядке ее пересмотра, цель которого — прежде всего ограничить чрезмерное 

конституционное нормотворчество, обеспечивая тем самым стабильность принципиальных 

положений. Однако это не значит, что Конституция — застывший, неприкосновенный 

документ: с момента ее вступления в действие был принят ряд изменений и дополнений [1].  

Таким образом, учитывая всю важность Конституции Республики Беларусь как 

Основного Закона государства можно сделать вывод о ее действительном значении в области 

развития правового государства и гражданского общества, а текст этого документа является 

важным историческим источником, на основании содержания которого можно сделать вывод 

о социально-политической и экономической ситуации в стране, о взаимоотношении ветвей 

власти, о развитии общества в целом. Конституция Республики Беларусь является системным 

выражением Беларуси как европейского государства. Все наиболее важные европейские 

конституционные ценности в ней восприняты. 

За свою многовековую историю туркменский народ создал множество государств. И 

это не случайно. Стремление к государственности – одна из важных отличительных черт 

туркменской нации. Каждая страна, считающая себя цивилизованной, имеет свою 

конституцию. В истории Туркменистана насчитывается четыре официально принятых 
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конституции: 1927 г., 1937 г., 1978 г. и ныне действующая Конституция 1992 года (в ее новой 

редакции от 14 сентября 2016 года). Принятие каждой из них знаменовало существенные 

изменения в жизни общества, подводило итог предшествующему развитию, определяло, как 

правило, качественно новый этап в истории государства, отражало утверждение новых 

концепций или углубление и совершенствование прежних. 

В соответствии с Основным Законом (Конституцией Туркменистана) Туркменистана 

народ — активный субъект государственно-властных отношений, непосредственно 

реализующий принадлежащие ему полномочия. 

В ст.66 Основного Закона закреплено, что «Высшую государственную власть в 

Туркменистане осуществляют Президент Туркменистана, Меджлис Туркменистана, Кабинет 

Министров Туркменистана и Верховный суд Туркменистана». 

Согласно статье 50 Конституции Туркменистана Президент Туркменистана является 

главой государства и исполнительной власти, высшим должностным лицом Туркменистана, 

выступает гарантом государственной независимости и статуса нейтралитета Туркменистана, 

его территориальной целостности, соблюдения Конституции и выполнения международных 

обязательств. 

Меджлис Туркменистана (парламент) является высшим представительным органом, 

осуществляющим законодательную власть. 

Меджлис состоит из 125 депутатов, избираемых по территориальным избирательным 

округам с примерно равным числом избирателей сроком на пять лет. 

Конституционная модель государственного устройства Туркменистана 

предусматривает условия обеспечения независимости и престижа судебной власти, усиления 

гарантий прав граждан в суде. К примеру, все судьи Верховного суда, Высшего 

хозяйственного суда, судов велаятов и этрапов назначаются непосредственно Президентом на 

пятилетний срок. 

В заключение отметим, что сфера конституционной регламентации имеет 

всеобъемлющий характер, которым не обладает ни один нормативный правовой акт 

государства. Конечно, в Конституции невозможно полностью раскрыть содержание того или 

иного права, определить его объем. Этому может способствовать деятельность 

государственных органов по их непосредственной интерпретации, законотворческая и иная 

правотворческая деятельность государственных институтов, правоприменительная практика, 

базирующаяся строго на нормах Конституции. Можно говорить о том, что современное 

общепринятое понимание сущности конституции состоит в том, что конституция – это 

ограничитель власти государства, т.е. ею устанавливаются пределы вторжения государства в 

область прав и свобод человека и гражданина. Конституция Республики Беларусь также как и 

Конституция Туркменистана закрепляет основные права и свободы человека и гражданина, 

обеспечивает законность и правопорядок в государстве и ориентирована на то, что человек - 

высшая ценность государства.  
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ПРИНЦИПИ СПАДКОВОГО ПРАВА 

Оскільки спадкове право — це окремий інститут цивільного права, то природно, що 

його норми базуються на притаманних лише цій підгалузях права, принципах. Більше того, 

наявність таких принципів слугує свого роду лакмусовим папірцем, який дає змогу 

стверджувати, чи є достатні підстави для виділення даної сукупності правових норм 

відповідно як самостійного підрозділу галузі цивільного права, чи їх немає. 

Проте єдиного й однозначного переліку принципів спадкового права в цивілістичній 

науці не існує. 

Є. І. Фурса [1, 216] при розгляді принципів спадкового права звертає увагу на основну 

тенденцію, що закладена державою у законодавство про спадкування. Серед основних 

принципів спадкового права він виділяє принцип диспозитивності, який багатогранно 

проявляється у спадкових правовідносинах. Так, спадкоємці і відказоодержувачі мають 

право прийняти спадщину і заповідальний відказ або відмовитися від їх отримання. 

Спадкодавцю надане право визначати спадкоємців у заповіті. 

Однак з позицій гуманності спадкодавець не може позбавити права спадкування тих 

осіб, які матеріально залежали від нього при його житті. Тобто державою підтримується у 

спадкових правовідносинах також принцип гуманізму по відношенню до незахищених 

верств населення, який бере свої витоки із Сімейного кодексу, а саме з аліментних обов'язків, 

і він має переважне значення по відношенню до принципів диспозитивності і свободи 

заповіту. 

Автор також виділяє галузеві принципи цивільного права: охорони прав та інтересів 

всіх суб'єктів спадкових правовідносин, що випливає з конституційного принципу рівності 

всіх громадян; основ правопорядку і моралі; свободи договору; судового захисту будь-якого 

цивільного права у разі його порушення, і принципів, властивих інституту спадкового права 

[1, 233]. 

Цікаво і найбільш глибоко принципи спадкового права дослідив Ю. К. Толстой [2, 

34]. На його думку, до принципів спадкового права належать такі: 

Принцип універсальності спадкового правонаступництва, який полягає в тому, що акт 

прийняття спадщини поширюється на всю спадщину, незалежно від того, в кого вона 

перебуває, і що певні її об'єкти невідомі спадкоємцю в момент прийняття спадщини. Крім 

того, універсальність виявляється і в тому, що до спадкоємця переходять не лише права, а й 

обов'язки. Причому неприпустимо прийняття спадщини частково, за умовою або з певними 

застереженнями. 

Принцип свободи заповіту. Цей принцип тісно пов'язаний із загальноци-вільним 

принципом диспозитивності цивільно-правового регулювання і означає, що спадкодавець 

може розпорядитися своїм майном на випадок смерті, склавши заповіт, або взагалі цього не 

робити. У заповіті він може визначити як спадкоємців будь-яких суб'єктів цивільного права, 

поділивши між ними на свій розсуд майно, що йому належить. 

Складання заповіту, його скасування - виключно воля спадкодавця, ніхто не має права 

примусово впливати на його дії. 

Принцип врахування не тільки дійсної, а й припустимої волі спадкодавця полягає у 

тому, що якщо спадкодавець не залишить заповіт, то закон встановлює коло спадкоємців і 

порядок спадкування з урахуванням припустимої волі спадкодавця - до спадкування 

закликаються найближчі особі спадкодавця люди. 
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Принцип охорони основ правопорядку і моралі, інтересів спадкодавця, спадкоємців, 

інших фізичних та юридичних осіб щодо спадкування та принцип охорони самої спадщини 

від будь-яких протиправних чи аморальних посягань мають охоронний характер. Ці 

принципи чітко проявляються у нормах, що регламентують порядок усунення від 

спадкування недобросовісних спадкоємців (ст. 1224 ЦК) [3], забезпечення збереження 

таємниці заповіту, виконання волі спадкодавця, реалізації належних спадкоємцям спадкових 

прав, охорони та управління спадщиною до моменту передачі її належним спадкоємцям 

тощо. 

До зазначеного переліку принципів, сформульованого Ю. К. Толстим, додають 

принцип матеріально-забезпечувального призначення спадкування. Вже сама назва 

принципу виражає його суть: мета переходу прав та обов'язків від спадкодавця до 

спадкоємців забезпечує задоволення матеріальних інтересів спадкоємців і кредиторів 

спадкодавця. І навіть те, що згідно зі ст. 1282 ЦК спадкоємець, який прийняв спадщину, 

відповідає за боргами спадкодавця, не ставить його у невигідне та скрутне становище, 

оскільки відповідно до цієї статті така відповідальність спадкоємця обмежується розміром 

дійсної вартості спадкового майна [4,155]. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ  

ТА КРАЇНАХ БЛИЖНЬОГО ЗАРУБІЖЖЯ 

Актуальність теми. Виключне призначення держави і права у житті нинішнього 

суспільства природним чином визначає як теоретичну, так і практичну суть проблем, які 

пов’язані з державно-правовою організацією та регулюванням суспільного життя. Одним із 

помітних напрямів цієї функції є встановлення та забезпечення демократичного 

правопорядку, яке відповідає нормам міжнародного права. Саме правопорядок є основою та 

невідривною основою правової держави, яка характеризує реальність права, об'єм прав та 

свобод громадян і держави та співвідношення цих прав і свобод у справжній суспільно-

політичній реальності. Визначним способом забезпечення названих прав є правоохоронна 

діяльність спеціальних органів держави. 

Дослідження проблем правоохоронної діяльності пов’язується не тільки з аналізом її 

суті, природи та характеристики, а і належить до тих питань, які вимагають переосмислення 

у відповідності до змін переваг у розвитку суспільства. Це пояснює актуальність аналізу ролі 

правоохоронних органів у забезпеченні, гарантуванні та охороні прав і свобод людини, які на 

конституційному ступені визначені як вища соціальна цінність. 

У юридичній та філософській літературі проблеми правопорядку і правоохоронної 

діяльності завжди займали важливе місце. Значний внесок у їх розробку зробили такі видатні 

мислителі як Г. Гегель, Г. Еллінек, Ф. Енгельс, І Кант, Б. О. Кістяківський М. М. Коркунов, 

К. Маркс, П. І. Новгородцев, Л. Й. Петражицький, Г. Ф. Шершеневич. 

Проблематику правоохоронної діяльності досліджують у своїх працях такі науковці 

як О. М. Бандурка, О. Г. Братко, М. В. Коваль, В. Г. Лукашевич, М. І. Мельник, 

В. І. Осадчий, О. Д. Тихомиров, О. В. Тюріна, М. І. Хавронюк та інші. 
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Виходячи зі стану наукового опрацювання проблеми, метою дослідження є: 

з’ясування актуальних проблем правового регулювання правоохоронної діяльності в Україні 

та країнах Ближнього Зарубіжжя.  

Термін «правоохоронні органи» є відносно новим. Він виник у колишньому СРСР на 

початку 1960-х рр. як заміна терміну «каральні органи» і фактично означав те ж саме, проте 

був позбавлений асоціацій з часами сталінських репресій. Він не був відтворенням будь-якої 

історичної термінології. Сьогодні він використовується виключно у східнослов’янських 

мовах і не має прямих перекладів на інші мови.  

В країнах континентальної Європи найбільш близький до «правоохоронних органів» 

термін – «поліцейські органи». В його основі лежить давньогрецьке слово «політея» яке було 

запозичене латинською мовою і згодом отримало широке розповсюдження в Європі. В 

оригіналі воно означало управління полісом (давньогрецьким містом), тобто публічну 

адміністрацію за сучасним визначенням. Таке «загальноуправліньске» значення слова 

«поліція» зберігалось аж до 19 ст., коли під впливом швидкої розбудови сучасної 

правоохоронної системи багатьох європейських країн та їх колоній воно поступово 

«звузилось» до новітнього розуміння [8, c. 21]. 

Діяльність суду, правоохоронних і правозахисних органів – важливий складник 

організаційної, регуляційної та охоронної функцій держави. Захист конституційних 

цінностей у широкому розумінні цього поняття може здійснюватися регулятивними 

правовими нормами та відносинами, які посилюють свою дію за допомогою охоронних 

норм, реалізації інституту правової відповідальності [9, c. 22]. 

Взагалі нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність правоохоронних 

органів є Конституція України, кодекси України, а саме Кримінальний кодекс України, 

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський процесуальний кодекс 

України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс 

України, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, 

положення міжнародних договорів, а саме, Загальна декларація прав і свобод людини і 

громадянина. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права тощо. 

Найважливішим за значенням і місцем у системі законодавства є Конституція України 

(Основний закон), норми якої регулюють систему економічних, політичних, соціальних, 

духовних і організаційних відносин у державі. Тому відповідні її норми є юридичною 

основою і для всієї діяльності правоохоронних органів, чинного законодавства і 

правотворчості стосовно питань забезпечення охорони правопорядку. 

Зокрема, у ст. 4 Конституції України проголошено, що всі органи держави Україна 

діють на основі законності, забезпечують охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав 

і свобод громадян. Державні і громадські організації, службові особи зобов’язані 

додержуватися Конституції і законів України. У статті 71 передбачено, що на території 

України забезпечується верховенство законів республіки [1].  

Другими за силою нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність 

правоохоронних органів є закони. Закони регулюють найбільш важливі суспільні відносини, 

в тому числі і у сфері охорони правопорядку, виражають волю й інтереси більшості 

населення, втілюють основні права людини, інші загальнолюдські цінності і мають найвищу 

юридичну силу щодо всіх інших правових норм. 

Що стосується законодавства з окремих напрямів діяльності правоохоронних органів, 

то тут нормативно-правовими актами виступають: 

1) правосуддя та його державне забезпечення: окрім Конституції України і 

вищевказаних кодексів України, закони України «Про Конституційний Суд України», «Про 

судоустрій і статус суддів», «Про виконавче провадження»; Закон України «Про Вищу раду 

юстиції» тощо; 

2) прокурорська діяльність: Закон України «Про прокуратуру України», Наказ 

Генеральної прокуратури України від 12.04.2012 року «Про затвердження Регламенту 

Генеральної прокуратури України та інші; 

3) виявлення та розслідування злочинів: окрім вищевказаних кодексів України, закони 

України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про 
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запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про 

контррозвідувальну діяльність», «Про пожежну безпеку», «Про службу безпеки України», 

«Про прокуратуру», та інші; 

4) охорона державної безпеки та правопорядку: окрім вищевказаних кодексів України, 

Митний кодекс України, закони України «Про Службу безпеки України»,  «Про Національну 

поліцію», «Про пожежну безпеку», «Про державну митну службу України», «Про державний 

кордон України», «Про державну прикордонну службу України», Указ Президента України 

«Про Раду Національної безпеки і оборони України», постанова Кабінету Міністрів України 

та інші;  

5) юридичний захист, адвокатська діяльність: закони України «Про адвокатуру», «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про нотаріат», «Про звернення 

громадян», тощо.  

Що стосується законодавства, яке встановлює гарантії здійснення судової, 

правоохоронної та правозахисної діяльності, то державні гарантії здійснення судової, 

правоохоронної і правозахисної діяльності проголошуються у законах, які стосуються 

окремих напрямів такого роду діяльності, та у спеціальних законах, таких як «Про 

прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про державну 

службу» тощо. 

В останні роки все більша увага приділяється підвищенню ролі міжнародних 

(міждержавних) договорів, у тому числі з питань, пов'язаних безпосередньо з організацією і 

діяльністю судів та інших правоохоронних органів. 

Особливу групу правових документів становлять міжнародно-правові акти, 

призначені для забезпечення і захисту основних прав людини. До них належать міжнародно-

правові акти, які вміщують правила діяльності, формулюють права і обов’язки відповідних 

суб’єктів (конвенції, пакти, угоди, договори тощо), а теж міжнародні документи, які норм і 

правил поведінки не вміщують, прав і обов’язків безпосередньо не формулюють. Це 

декларації, заяви, меморандуми. 

Стосовно міжнародних договорів у ст. 9 Конституції України говориться: «Чинні 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України». 

У своїй діяльності правоохоронні органи враховують ці документи, а теж норми, що 

містяться в Кодексі поведінки посадових осіб щодо підтримання правопорядку, у Конвенції 

проти катувань та іншого жорстокого, нелюдського, що принижують гідність, поводження і 

покарання, а теж інші норми, що регулюють питання здійснення правоохоронних функцій, 

дотримання прав і свобод громадян. 

Поміж міжнародних договорів особливо виділяються Міжнародний пакт про цивільні 

і політичні права людини і Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

(схвалені Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р.), Конвенція прав людини і 

основних свобод від 4 листопада 1950 р. Ці нормативні акти ратифіковані Україною, є 

частиною її національного законодавства і обов'язкові до виконання на всій її території.  

Значна увага має приділятися міжнародним документам, схваленим Генеральною 

Асамблеєю ООН у різні роки, зокрема Загальній декларації прав людини, Факультативному 

протоколу до Міжнародного пакту про цивільні і політичні права, Міжнародній конвенції 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських і таких, що принижують гідність, видів покарання [10, c. 10].  

Правову основу діяльності сучасних судових органів Республіки Білорусь становить 

Закон Республіки Білорусь від 13 січня 1995 № 3514-ХП "Про судоустрій і статус суддів в 

республіці Білорусь". 

Діяльність судових органів, органів прокуратури, правоохоронних органів виконавчої 

влади та органів, що надають юридичну допомогу в Російській Федерації, грунтується на 

нормативних правових актах, що регламентують структуру правоохоронних органів, їх 

повноваження, принципи і порядок діяльності. 
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Ці нормативні правові акти досить численні, різноманітні за змістом і юридичною 

силою. До джерел законодавства про правоохоронні органи відносяться: 

– Конституція РФ; 

– загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори, 

ратифіковані Російською Федерацією в установленому законом порядку; 

– федеральні конституційні і федеральні закони; 

– нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади, уповноважених 

здійснювати нормативне правове регулювання у встановленій актами Президента РФ і Уряду 

РФ сфері діяльності. 

Проте, як на мою думку всі задекларовані принципи демократії обох сусідніх держав є 

тільки демократичними принципами «на папері». Ці держави давно стали «поліцейськими», 

де правоохоронні органи служать не народу, а владі, де правий той, хто сильніший.  

Що стосується нашої держави, то не дивлячись на величезні проблеми з корупцією, 

все ж таки, на нашу думку, чинна правова система правоохоронних органів держави 

побудована переважно згідно нової європейської системи, що дає можливість зазначеним 

органам адекватно реагувати на сучасні виклики та загрози і цілковито відповідати 

національним інтересам України. 
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Бачинська Людмила Юріївна 

викладач Львівського кооперативного коледжу економіки і права 

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ОРГАНІВ, ТКАНИН ТА КЛІТИН ЛЮДИНІ:  

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 

Можливість трансплантації органів, тканин та клітин людини зазнає особливої 

уваги з боку науковців. Протягом останніх років в Україні неодноразово піднімалися 
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питання, які стосуються морально-етичної сторони трансплантології. Поява сучасних 

медичних можливостей на завершальній стадії життя людини змінюють уявлення про 

чітку межу між життям і смертю. Сьогодні з’явилось безліч медичних технологій, які 

допомагають продовжити життя людини. Разом із появою можливості трансплантувати 

органи від однієї людини до іншої виникає ряд питань, які потребують детального 

аналізу: які органи та тканини можна трансплантувати, від кого їх можна вилучати, який 

критерій для діагностування смерті обрати при вилученні органу у донора-трупа тощо. 

Біоетика не може залишатися осторонь цих процесів. 

Чинне законодавство України під трансплантацією розуміє «спеціальний метод 

лікування, що полягає в пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, 

взятих у людини чи у тварини» [1].  

Науковці розрізняють декілька видів трансплантації, зокрема: 

ксенотрансплантацію («трансплантація органів, тканин або клітин від одного 

біологічного виду до іншого» [2, c. 5]), аутотрансплантацію («пересадка людині взятого у  

неї анатомічного матеріалу» [1] (cт. 3), гомотрансплантацію. Зупинимося на останній як 

на найпоширенішому виді.  

Як відзначає Н. Крилова, «гомотрансплантація – це пересадка органів, тканин або 

окремих клітин від однієї людини (яка живої або померлої) іншій з метою порятунку 

життя, відновлення здоров’я, покращення якості життя» [3, c. 56]. 

Чинне законодавство України дозволяє взяття гомотрансплантантів у живих 

донорів, взяття анатомічних матеріалів у померлих донорів, а також виготовлення 

біоімплантантів. 

Законодавство України передбачає, що донор повинен бути ознайомлений зі всіма 

наслідками вилучення у нього органу, тканини чи іншого анатомічного матеріалу, та 

можливими наслідками для його здоров’я, а також правами у зв’язку із виконанням 

донорської функції. Як вказують українські науковці, «треба враховувати, що медична 

сторона трансплантації характеризується високим ступенем ризику. Тому лікар, що 

пропонує хворому як вид лікування трансплантацію, зобов’язаний мати істотні гарантії 

на сприятливий результат пересадки, що базуються у тому числі і на визначенні 

початкового рівня здоров’я реципієнта. Ця обставина обумовлює ретельність підходів до 

визначення показань і протипоказань для пересадок» [4].  

Взяття гомотрансплантата у живого донора дозволяється на підставі висновку 

консиліуму лікарів відповідного закладу охорони здоров’я чи наукової установи після 

його всебічного медичного обстеження і за умови, що завдана здоров’ю донора шкода 

буде меншою, ніж небезпека для життя, що загрожує реципієнту.  

Важливим моментом у трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів є 

те, що їх донорство може відбуватися лише на безоплатній основі. Так, згідно ст. 18 

Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» 

«укладання угод, що передбачають купівлю-продаж органів або інших анатомічних 

матеріалів людини, за винятком кісткового мозку, забороняється» [1]. Про 

недопустимість продажу органів та анатомічних матеріалів вказував ще Комітет 

Міністрів Ради Європи у Резолюції про приведення у відповідність законодавств держав-

учасниць щодо питань взяття, пересадки і трансплантації матеріалів організму людини У 

ст. 9 вказано, що «жоден матеріал не може бути запропонований для продажу»  [5]. 

Значення і мету принципу безоплатності донорства деталізують Керівні принципи 

ВОЗ по трансплантації людських клітин, тканин і органів, зокрема наступне. «Мета 

даного принципу, окрім запобігання торгівлі людським матеріалом, полягає в тому, щоб 

відзначити особливу заслугу, яка полягає в безоплатному наданні людських матеріалів 

для порятунку і продовження життя. Проте, ним допускається за певних обставин, в знак 

подяки донору підносити символічні подарунки, які не мають грошового вираження. 

Національне законодавство повинно забезпечувати такий стан речей, при якому  

подарунки або винагороди в дійсності не є завуальованою формою оплати за надані 

клітини, тканини або органи. Заохочення у вигляді «винагород», що наділені грошовою 
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цінністю, які можуть бути передані третій стороні, не відрізняються від грошових 

виплат» [6]. 

Стамбульська декларація про трансплантаційний туризм і торгівлю органами 

також наголосила на неможливості купівлі-продажу донорських органів, вказавши на її 

моральній недопустимості. «Торгівля органами і трансплантаційний туризм зневажають 

принципи справедливості, рівності і поваги до людської гідності і повинні бути 

заборонені. Трансплантаційний комерціоналізм обирає своєю мішенню знедолених і 

вразливих донорів, що неминуче веде до нерівності і несправедливості, і тому повинен 

бути заборонений» [7]. 

Комерціалізація у трансплантології повністю відкидається вченими-біоетиками, 

так як у такому випадку тіло людини і її органи будуть розглядатися як товар, що прямо 

суперечить етичним засадам. Італійські вчені-біоетики М. Фіссо і А. Моргані 

відзначають, що «обов’язковими умовами визнання донорства є: акт реально жертовної 

природи і чинне вираження волі суб’єкта. Насамперед, необхідно, щоб суб’єкт захотів 

запропонувати без будь-якої винагороди частину свого тіла заради здоров’я та блага 

іншої особи. З цієї причини необхідно вважати етично неприйнятною і юридично 

забороненою будь-яку форму винагороди за донорство та комерціалізацію органів. 

Нещодавно цей принцип був підтверджений також Європейською Конвенцією з біоетики, 

де записано, що людське тіло та його частини не можуть бути джерелом прибутку» 

[8, c. 589]. 

Протести також викликає пропозиція вилучити з ч. 1 ст. 16 чинного закону 

наступну норму: «У померлих неповнолітніх, обмежено дієздатних або недієздатних осіб 

анатомічні матеріали може бути взято за згодою їхніх законних представників». З 

приводу цього було висунуто припущення, що «в разі ухвалення такої поправки виникне 

загроза «кримінальної трансплантації» для найменш захищених верств населення — дітей 

та інвалідів» [9]. 

Ще одним дуже важливим етичним питанням є трансплантація мозку. Якщо брати 

до уваги той момент, що мозок людини відповідає, перш за все, за ідентифікацію особи, 

то головною моральною проблемою тут постає ким стає особа, котрій здійснено такого 

роду трансплантацію: чи залишається вона сама собою чи може стає тим, кому належав 

мозок до трансплантації? Як відзначає лікар-нейрохірург Єльського університету 

Х. Аббед, «якби пересадка головного мозку була можлива, то особистість пацієнта, 

безсумнівно, піддалася б зміни, він був би більше схожий на  донора, чий мозок був 

використаний. Справа в тому, що головний мозок, на відміну від серця, це той орган, 

який відповідає за індивідуальні особливості особистості»  [10]. Вчені-біоетики 

підкреслюють, що «подібне втручання поставило б під загрозу саму якість життя та 

ідентичність особи реципієнта, що був би наділений головою, яка не визнавала б цього 

тіла своїм власним, забезпечивши собі суто біологічне виживання, втративши свою 

глобальну ідентичність як особи, що була б зведена до суто хірургічної конструкції з 

характеристиками, дуже мало схожими на людські» [8, c. 587]. Відтак, етична сторона 

проблеми трансплантації головного мозку очевидна. 

Хоча ситуація із трансплантацією органів, тканин і анатомічного матеріалу в 

Україні і є критичною, як і з іншими ключовими проблемами біоетики, у розв’язанні 

зазначених питань першочергово необхідно звертатись до моральних засад. О.  Волкова 

підкреслює, що «важливо, що мораль в своєму розвитку дещо випереджає розвиток 

міжнародного права. Саме тому в діяльності по розробці  норм міжнародного права з 

регулювання трансплантації необхідно спиратися на моральні принципи»  [10, c. 107]. При 

цьому, при прийнятті ключових рішень нагально необхідними є громадські обговорення 

та обговорення не лише медиків, але юристів і богословів.  
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ДОТРИМАННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: КРИТЕРІЇ ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ КОМІСІЇ 

Верховенство права є універсальним принципом, що поєднує в собі діяльність органів 

державної влади, інших публічних і приватних суб’єктів на засадах законності, правової 

визначеності, рівності перед законом і недискримінації, забезпечення доступу до 

незалежного і неупередженого правосуддя, додержання прав людини. 

Принцип верховенства права вважається одним із фундаментальних і непорушних 

ідеалів демократій, якого повинні дотримуватися всі без винятку представники 

громадянського суспільства. Верховенство права вимагає від держави його втілення в 

правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема, в закони, які за своїм змістом повинні 

бути проникнуті, перш за все, ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності та ін.[4]. 
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Поняття «the rule of law» («верховенство права») тлумачили різноманітно. Але його 

слід відрізняти від суто формальної концепції, відповідно до якої будь-яка дія державного 

посадовця, на яку його уповноважено законом, має відповідати вимогам закону. З плином 

часу сутність верховенства права в деяких країнах було спотворено настільки, що воно 

подавалось або як еквівалент «верховенства закону» чи «владарювання за законом», або ж 

навіть «права як сукупності норм». За таких тлумачень уможливлювались авторитарні дії з 

боку влади, і такі тлумачення не відображають сучасної сутності верховенства права . 

У тому значенні, в якому його слід розуміти, «the rule of law» («верховенство права») 

є невід’ємною частиною будь-якого демократичного суспільства. В рамках цього поняття 

вимагається, щоб усі, хто наділений повноваженнями ухвалювати рішення, ставилися до 

кожного з виявом поваги, на основі рівності та розумності й відповідно до закону, і щоб 

кожен мав можливість оскаржити незаконність рішень у незалежному та безсторонньому 

суді, де кожен має бути забезпечений справедливими процедурами.  

 Предметом верховенства права є здійснення влади і стосунки між особою та 

державою. Втім, важливо визнати, що останнім часом внаслідок глобалізації та дерегуляції 

з’явилися «гравці» міжнародного і транснаціонального рівнів, а також «гравці» приватного і 

змішаного типу, які мають великий вплив на інститути державної влади та на приватний 

сектор [5].  

Як вважає П. Рабінович, верховенство права може бути інтерпретоване як 

пріоритетність у суспільстві, насамперед, прав людини та проявляється головним чином у 

таких рисах державного і громадського життя: 

 закріплення у конституційному та інших законах держави основних прав людини 

(закони, які суперечать правам і свободам людини, є неправовими законами); 

 панування у суспільному і державному житті таких законів, які виражають волю 

більшості або всього населення країни, втілюючи при цьому загальнолюдські цінності та 

ідеали, насамперед, права і свободи людини; 

 врегулювання відносин між особою і державою на основі загально-дозволеного 

принципу: «особі дозволено чинити все, що прямо не заборонено законом»; 

 взаємовідповідальність особи і держави [6]. 

Основоположна роль принципу верховенства права полягає не лише в співвідношенні 

права та закону, а й у внутрішній організаційній ієрархічній структурі законодавства, де 

зберігається чітка диференціація за юридичною силою. У ч. 2 ст. 8 Конституції України 

зазначено: «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй». Принцип 

верховенства законів зазвичай тлумачать як принцип, відповідно до якого закон має вищу 

юридичну силу стосовно всіх інших нормативно-правових актів і джерел юридичного, тобто 

встановленого державою (позитивного) права [3]. 

Як свідчить практика та законодавство суб’єктів міжнародних відносин, цей принцип 

є найважливішою демократичною цінністю цивілізованих країн світу, одним із важливих 

елементів міжнародних нормативно-правових актів, особливо тих, що стосуються прав, 

свобод, законних інтересів та обов’язків людини й громадянина. Водночас ключовою 

функцією діяльності органів є захист прав, свобод, законних інтересів людини та 

громадянина, профілактика посягань на них і сприяння в поновленні правомірного 

попереднього стану. 

На 86-му пленарному засіданні (25–26 березня 2011 р.) Венеційська Комісія (Комісія 

«За демократію через право») схвалила спеціальну доповідь з верховенства права. 

Консенсусне рішення щодо остаточної версії документа далося нелегко учасникам тривалої і 

гострої дискусії. Адже йшлося про те, щоб усім складом Комісії досягти повної згоди у 

питанні чіткого розуміння поняття «верховенство права» («The Rule of Law») на основі 

проекту, який упродовж кількох років опрацьовувала спеціальна робоча група членів Комісії, 

до якої увійшли представники різних правничих культур і традицій, юридичних систем, 

наукових шкіл права — голландської, німецької, англійської та фінської. 

Ухвалена Венеційською Комісією доповідь стала завершальною фазою в осмисленні 

значення концепції верховенства права (правовладдя) на сучасному етапі європейського 
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розвитку. До того це здійснили інші головні інституції Ради Європи – Парламентська 

Асамблея, Комітет Міністрів, Європейський Суд з прав людини – шляхом напрацювання 

відповідних документів у компетенції кожної з цих інституцій. 

З огляду на зазначене вище та на складність цього питання – як з теоретичної, так і з 

практичної точок зору, – Асамблея висловила сподівання, що воно стане предметом 

подальшого вивчення та опрацювання в рамках допомоги з боку Венеційської Комісії 

(параграф 6.2 резолюції). Відповідно до цього Венеційська Комісія у грудні 2007 р. взяла до 

уваги зазначене в резолюції ПАРЄ з цього приводу і внесла до свого порядку денного 

питання про підготовку спеціальної доповіді на означену тему та сформувала робочу групу з 

членів Комісії. Тим часом Комітет Міністрів Ради Європи, зі свого боку, схвалив власний 

документ із оглядом означеної проблематики, де подано аналіз того, як у Раді Європи 

розуміють поняття «верховенство права» і його ключові елементи. 

 Документ не був залишений поза увагою робочої групи Венеційської Комісії, що 

засвідчено неодноразовим посиланням «венеціанців» на нього. Низка тверджень і висновків, 

що містяться у ньому, видаються вкрай важливими, щоб збагнути логіку і осягнути зміст 

доповіді Венеційської Комісії. 

Для прикладу наведемо лише декотрі з них: 

 слід зазначити, що «rule of law» визнано як принцип; 

 «rule of law» є принципом, який є властивістю організації та функціонування 

держави; 

 багатьма рішеннями Європейського Суду з прав людини підтверджено, що «rule 

of law» чітко виступає основоположним керівним принципом для застосування і тлумачення 

Європейської Конвенції з прав людини»; 

 на основі практики Європейського Суду з прав людини можна скласти перелік 

вимог, що випливають із «rule of law» (компонентів, складових елементів чи під-принципів), 

які утворюють частину права Європейської Конвенції з прав людини; 

 усі такі обумовлені Європейською Конвенцією з прав людини вимоги «rule of 

law» переслідують важливу мету: запобігти сваволі та надати особі захисту від сваволі, 

особливо у стосунках між особою і державою» [2]. 

Найперше, доповідь Венеційської Комісії вигідно вирізняється з посеред інших 

подібних напрацювань інституцій Ради Європи на цю тему. На відміну від Парламентської 

Асамблеї та Комітету Міністрів, які є статутними органами Ради Європи політичної 

природи, Венеційська Комісія є унікальною спеціалізованою установою Ради Європи 

експертного характеру за призначенням – надавати вільний від політичних оцінок 

експертний висновок стосовно того чи іншого питання у ділянках демократії, прав людини і 

конституційного права. 

Поступово розглядаючи позиції відносно змістовного наповнення верховенства права, 

способів його відображення у позитивному праві, автори доповіді дійшли висновку, що 

обов’язковими елементами верховенства права є:  

1. Законність, включаючи прозорий, підзвітний та демократичний процес введення в 

дію приписів права. 

2. Юридична визначеність.  

3. Заборона свавілля.  

4. Доступ до правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами, 

включно з тими, що здійснюють судовий нагляд за адміністративною діяльністю.  

5. Дотримання прав людини. 

 6. Заборона дискримінації та рівність перед законом [1]. 

Отже, принцип верховенства права є багатоаспектним і включає низку компонентів, 

що утворюють його зміст. Принцип верховенства права знайшов своє закріплення як у 

міжнародних нормативно-правових актах так і на національному рівні. Це дозволяє виділити 

його обов’язкові елементи, які в цілому забезпечують його повноцінне функціонування. При 

аналізуванні вивченого матеріалу головною метою ідеї верховенства права є застосування 

тих правових інструментів, які виключають свавілля влади, законності, дотримання прав 

людини. 
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ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

Необхідність захисту прав та охоронюваних законом інтересів виникає не тільки у тих 

випадках, коли права та інтереси порушуються чи оспорюються. Інколи з'являється потреба 

у встановленні таких обставин, що є лише підставою для здійснення суб'єктивних прав. 

Особа, яка має певне право, не може його здійснити через те, що факти, які це право 

підтверджують, не є очевидними і потребують перевірки та підтвердження відповідними 

доказами. Тому у цивільному процесі існує такий вид судочинства, який дозволяє 

заінтересованій особі встановлювати у судовому порядку юридичні факти для подальшого 

здійснення відповідних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів. Ним є окреме 

провадження. 

Що стосується особливостей даного виду провадження, то окреме провадження 

відрізняється від інших видів провадження за своїм предметом і завданнями суду, а також 

особливостями процесуального порядку розгляду справ. Так, найважливішою особливістю 

справ окремого провадження є відсутність у них спору про право. Найчастіше під спором 

про право розуміють “певний стан суб’єктивного права” і стверджують, що спір є “суть 

суперечності, конфлікт, протиборство сторін”. Однак відсутність спору ще не означає 

абсолютної безспірності справи. Сама необхідність установлення факту, який уже в силу 

цього не є очевидним, підтверджує можливість існування спору про факт. Крім того, сама 

особа, відповідно до якої розглядається справа, може оспорити подану в суд заяву, тобто 

“спорити по суті справи” [3, 76]. На нашу думку, у справах окремого провадження можливий 

спір про факт, що буде вимагати судового підтвердження, тому що не завжди факти, які 

встановлює суд, є для нього очевидними і можуть викликати сумніви щодо їх існування. 

Тому в усіх цих ситуаціях суд повинен переконатися в їх існуванні шляхом перевірки та 

зіставлення доказів по справі, виявленні протиріч у міркуваннях зацікавлених осіб. Тому спір 

про факт у окремому провадженні можливий, а наявність чи відсутність факту мають бути 

встановлені судом, якщо спір про факт не перейшов у спір про право [4, 46].  

http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/134-145.pdf
https://www.venice.coe.int/files/articles/Holovathy_RoL.pdf
file:///C:/Users/Ð®Ñ�Ð°/Downloads/aymvs_2015_2_13.pdf
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https://sud.ua/ru/news/sud-info/106431-kak-printsip-verkhovenstva-prava-sootnositsya-s-printsipom-zakonnosti
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr
http://e-pidruchniki.com/content/701_242Princip_verhovenstva_prava.html
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“Спір про право” і “спір про факт” взаємопов’язані, але не тотожні явища. У ЦПК 

України [2] передбачається, зокрема, лише заборона у вирішенні справ окремого 

провадження в разі виникнення спору про право, а не про факт. Отже, вважаємо, що суд у 

разі виникнення спору про факт може вирішувати таку справу у порядку окремого 

провадження. Відсутність спору про право тягне за собою і відсутність сторін з 

протилежними інтересами (позивача і відповідача), а також третіх осіб. Суб’єктами 

процесуальних відносин є суд, особи, які беруть участь у справі, інші учасники цивільного 

процесу. Особами, які беруть участь у справі, є заявник, зацікавлені особи та їх представники 

(крім справ про усиновлення). Заявником може бути фізична чи юридична особа. Коло 

заявників, як правило, встановлено в нормах ЦПК, що і відрізняє справи окремого 

провадження від справ позовного провадження, в якому кожна особа має право в порядку, 

встановленому Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів (ч.1 ст. 3 ЦПК). Усіх інших осіб, які будуть брати 

участь у справі, закон наділяє статусом зацікавлених осіб. На жаль, на практиці існують 

випадки, коли зацікавлених осіб узагалі не встановлюють і не викликають до суду, а не 

встановлення заінтересованих осіб призводить до неможливості їх вступу у процес для 

захисту своїх інтересів, а внаслідок цього не будуть всебічно з’ясовані всі обставини справи. 

Крім зазначених порушень, на практиці зазначаються також випадки, коли заявників 

називають позивачами, а зацікавлених осіб – відповідачами, свідками. На наш погляд, це 

пояснюється тим, що законодавець не дає визначення заявника і зацікавленої особи. Тому 

варто було б, щоб ці дефініції були внесені до норм ЦПК Ураїни.  

Права й обов’язки заявника і зацікавленої особи передбачено ст. 27 ЦПК України, 

хоча дана стаття називається права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі, а також ч.5 

ст. 31 ЦПК зазначає, що заявники та зацікавлені особи у справах окремого провадження 

мають права і обов’язки сторін, за винятком встановленим у розділі IV цього Кодексу. 

Однак, як ми зазначали, ст. 31 містить перелік спеціальних прав сторін позовного 

провадження, але ці спеціальні права також поширюються на заявника і зацікавлених осіб. 

Окрім заявника, зацікавлених осіб, інших учасників цивільного процесу, у справах окремого 

провадження можуть брати участь органи й особи, які за законом захищають права, свободи 

та інтереси інших осіб (ст. 45 ЦПК). Однак не варто забувати, що участь заявника та 

заінтересованих осіб відрізняється від їх участі у процесі, так як особи, перелічені у ст. 45 

ЦПК порушують справу в суді чи вступають у процес не з метою захисту суб’єктивного 

інтересу, а з метою здійснення покладених на них обов’язків і для захисту інтересів інших 

осіб. Специфічний інструментарій справ окремого провадження породжує і специфічну 

цивільну процесуальну форму цього виду провадження. Відсутність правового спору, а 

відповідно і сторін в окремому провадженні унеможливлює пред’явлення зустрічного 

позову, заміну сторони, укладення мирової угоди, звернення до третейського суду та ін.  

Засобом порушення справи в суді є не позов, а заява, зміст якої не передбачено 

окремо в ЦПК, тому визначається за аналогією зі ст. 119, яка регулює зміст і форму позовної 

заяви. Спеціальні вимоги до таких заяв сформульовані в нормах, які регулюють 

процесуальний порядок вирішення справ окремого провадження. Як результат – внаслідок 

того, що немає позову – відсутні й інститути, пов’язані з ним: відмова від позову, але 

можлива відмова від заяви, а в деяких випадках заміна її предмета чи підстави (справа про 

обмеження фізичної особи у дієздатності та визнання її недієздатною), немає визнання 

позову, збільшення і зменшення розміру позовних вимог, виходу за межі заявлених вимог. 

Суд уживає заходів щодо всебічного, повного й об’єктивного з’ясування обставин справи, 

тому він може за власною ініціативою витребувати необхідні докази (ч.2 ст. 235 ЦПК), що 

теж відрізняє окреме провадження від інших видів провадження. При ухваленні судом 

рішення судові витрати не відшкодовуються (ч.7 ст. 235 ЦПК). Рішення суду у справах 

окремого провадження не підлягають примусовому виконанню, але мають 

загальнообов’язковий характер (ст. 14 ЦПК) [2].  

Разом з тим, по-іншому реалізується і принцип одноособовості і колегіальності 

розгляду справ – усі справи окремого провадження розглядаються суддею одноособово, за 

винятком справ, перелічених в пунктах 1, 3, 4, 9, 10 ч.1 ст. 234 ЦПК, які розглядаються у 
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складі одного судді і двох народних засідателів. Є також винятки із принципу неможливості 

перегляду рішення судом, який його ухвалив. Адже у справах про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, в разі видужання чи появи особи, суд, який 

ухвалив рішення, може його скасувати й ухвалити нове, не передаючи справи до апеляційної 

інстанції. Порядок вирішення справ окремого провадження, як специфічна процесуальна 

форма, включає в себе ті ж стадії, що і справи позовного провадження, а саме: відкриття 

провадження у справі, провадження у справі до судового розгляду, судовий розгляд та 

ухвалення судового рішення [5, 162].  

На відміну від позовного провадження, в окремому провадженні суд досить активний 

у доказовій діяльності. Отже, у діючому цивільному процесуальному законодавстві 

закріплена ще одна форма судового захисту, в основі якої позовна форма і яка має 

специфічні особливості розгляду, що відрізняють її від останньої. Предмет розгляду, 

процедура діяльності учасників процесу і ряд інших вирізняльних ознак дозволяє нам 

визначити цю форму як окреме провадження. Властива судовій діяльності з розгляду і 

вирішення цивільних справ цивільна процесуальна форма суттєво відрізняє даний вид 

провадження від інших тим, що в його основі спрощений порядок вирішення справ через 

відсутність у ньому спору про право цивільне. Тому під окремим провадженням належить 

розуміти сукупність норм цивільного процесуального права, які регулюють провадження з 

окремих категорій справ, що характеризуються відсутністю спору про право і специфічними 

особливостями порядку розгляду.  

На підставі викладеного автор дійшла висновку, що окреме провадження є 

самостійним видом цивільного судочинства, який характеризується специфічним, 

процесуальним порядком розгляду і вирішенням чітко визначених процесуальним законом 

категорій цивільних справ, у яких суд установлює дії, події, стан, здійснює захист 

охоронюваних законом інтересів громадян і організацій. Визначено, що всі справи окремого 

провадження розглядаються судом з додержанням загальних правил цивільного судочинства, 

за винятком деяких положень і меж судового розгляду, і мають додаткові особливості 

розгляду. Оскільки ЦПК України виходить із єдності позовного та окремого провадження, то 

в ньому містяться норми, що можуть застосовуватися як у позовному, так і в окремому 

провадженнях. Крім того, ЦПК містить також норми, які мають спеціальний характер для 

тих чи інших справ окремого провадження та норми, що застосовуються винятково в 

окремому провадженні. Така законодавча конструкція взаємодії різних за обсягом дій 

правових норм безпосередньо певною мірою визначається ч. 3 ст. 235 ЦПК, відповідно до 

якої справи окремого провадження розглядаються судом із додержанням загальних правил, 

встановлених ЦПК, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. У 

справах окремого провадження чітко визначене коло заявників, обов'язковою є підготовка 

суддею справи до судового розгляду, можливий вихід суду за межі заявлених вимог, 

обмежена дія принципу змагальності. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА МАТІР’Ю СВОЄЇ 

НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ ВІД ЗАВІДОМОГО ЗАЛИШЕННЯ БЕЗ ДОПОМОГИ 

МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 

Чинне кримінальне законодавство встановлює  відповідальність  за вбивство матір’ю 

своєї новонародженої дитини (ст. 117 Кримінального Кодексу України – далі КК України) та 

завідоме залишення без допомоги матір’ю своєї новонародженої дитини, якщо мати не 

перебувала в обумовленому пологами стані (ч. 2 ст. 135 КК України). Кваліфікованим видом 

цього складу злочину є спричинення смерті особи або інші тяжкі наслідки (ч. З ст. 135 

КК України) [1]. Велике  практичне  і теоретичне значення має виокремлення специфічних 

ознак, які допоможуть розмежувати зазначені склади злочинів, що впливає на їх правильну 

кваліфікацію, призначення справедливого покарання, а також попередження цих діянь. 

Стаття 117 КК України пом’якшує відповідальність не за будь-яке вбивство матір’ю 

своєї дитини, а лише за вбивство дитини під час пологів або відразу після пологів. Основною 

причиною визнання злочину, що розглядається, вбивством за пом’якшуючих обставин є 

особливий психічний і фізичний стан жінки в період пологів або відразу після них, який 

послаблює її спроможність керувати своїми діями. Суспільна небезпечність злочину, 

передбаченого частинами 2 і 3  ст. 135 КК України,  полягає в тому, що мати, яка зобов’язана 

і має можливість надати допомогу своїй новонародженій дитині і тим самим врятувати її  від 

смерті або настання інших тяжких наслідків, не робить цього, що свідчить про низькі 

моральні якості цієї особи, неповагу до права людини на життя і безпеку, нехтування 

моральними і правовими нормами, що зобов'язують надавати допомогу людям, які 

перебувають у небезпечному для життя стані.  

Аналіз розмежувальних ознак, якими є об’єктивні та суб’єктивні ознаки, що 

характеризують суспільно-небезпечне діяння як злочин, дозволяють дійти таких висновків 

щодо відмінності умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК 

України) від завідомого залишення без допомоги матір’ю своєї новонародженої дитини, 

якщо такі дії спричинили смерть потерпілої (ч. З ст. 135 КК України). Зазначені злочини 

відрізняються між собою: 

1. За об’єктом злочину. Безпосереднім основним об’єктом злочину «Вбивство матір’ю 

своєї новонародженої дитини» (ст. 117 КК)  є життя людини – новонародженої дитини, а зло-

чину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України, – здоров’я і нормальний розвиток дітей, до-

датковим безпосереднім об’єктом є життя людини. 

2. За ознаками об'єктивної сторони, а саме формою прояву посягання на життя 

новонародженої дитини. згідно зі ст. 117 КК України посягання на життя може бути вчинено 

як діями, так і бездіяльністю, а відповідно до частин 2 і 3 ст. 135  КК України –  лише 

бездіяльністю. 

У складі злочину, передбаченому диспозицією ст. 117 КК України, посягання на 

життя новонародженої дитини може бути здійснене як активною формою поведінки (дією), 

тобто безпосереднім фізичним впливом на організм новонародженої дитини (занурювання у 

воду, здавлювання шиї тощо), а також здійсненням такого впливу з використанням будь-

яких чинників зовнішнього середовища (дія високої чи низької температури, електроструму, 

отрути тощо), так і пасивною формою поведінки (бездіяльністю), яка знаходить свій вияв у 

тому, що мати новонародженої дитини не вчиняє дій, які б відвернули настання смерті 

новонародженої дитини, хоча в конкретній ситуації вона могла і повинна була такі дії 

вчинити (відмова від годування тощо). 

З об'єктивної сторони злочин, передбачений ч. 2 ст. 135 КК України, полягає у 

суспільно-небезпечній бездіяльності, що виражається у завідомому залишенні без допомоги 

матір'ю своєї новонародженої дитини. Тобто мати не вчиняє жодних дій, спрямованих на 

збереження життя новонародженої дитини: не годує, не захищає, залишає без необхідного 

догляду тощо [2, с. 320].  
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Вказівкою на вчинення вбивства новонародженої дитини під час пологів або відразу 

після пологів законодавець обмежує вчинення даного злочину певним проміжком часу, який 

є нетривалим і визначається в кожному конкретному випадку. При цьому він не конкретизує 

його, що викликає труднощі як на практиці, так і призводить до спорів серед науковців [3, 

с. 115–117], які вимагають свого вирішення. 

Вбивство матір’ю своєї дитини через такий час після пологів, коли вже не йдеться про 

особливий стан жінки, яка перенесла пологовий процес, не дає підстав для застосування ст. 

117 КК України. В таких випадках відповідальність за вбивство настає на загальних 

підставах. Посягання на плід після початку пологового процесу є посяганням на життя 

новонародженої дитини. У п.21 Постанови Пленуму Верховного Суду України зазначено, що 

вчинення цих дій через деякий час  після пологів за відсутності кваліфікуючих ознак,  

передбачених ч. 2 ст. 115 КК, тягне відповідальність за ч. 1 зазначеної статті [4]. 

Внутрішньоутробне знищення плоду до початку пологового процесу може розглядатися 

лише як переривання вагітності. Жінка, яка здійснила переривання своєї вагітності, за 

чинним кримінальним законодавством відповідальності не несе. 

3. За суб’єктом злочину. В обох злочинах суб’єктом виступає спеціальний суб’єкт – 

мати новонародженої дитини. Однак, згідно зі ст. 117 КК України вона перебуває в 

особливому психофізичному стані, обумовленому пологами, а у ч. 2 ст. 135 КК України  

встановлена відповідальність матері, яка залишила без допомоги новонароджену дитину, за 

умови, що мати не перебувала в обумовленому пологами стані. 

Обов’язок матері піклуватися про свою новонароджену дитину (надавати їй необхідну 

допомогу, годувати, доглядати тощо) є не тільки природним обов’язком, який випливає із 

родинних стосунків, а і правовим. Відповідно до ст. 61 Сімейного кодексу України батьки 

зобов’язані виховувати своїх дітей, піклуватися про їх здоров’я, фізичний, духовний і 

моральний розвиток [5 ]. Крім обов’язку,  умовою відповідальності за залишення в небезпеці 

є можливість матері надати допомогу своїй новонародженій дитині, яка перебуває у 

небезпечному для життя стані і позбавлена змоги вживати ефективних заходів для 

самозбереження. Якщо мати через фізичну неспроможність або тому, що сама знаходиться в 

безпорадному стані чи з інших причин не має реальної можливості надати таку допомогу, то 

кримінальна відповідальність виключається. 

Кримінальній відповідальності за злочин, передбачений ст. 117 КК України, підлягає 

особа, яка досягла 14 років, а за злочин, передбачений частинами  2 і 3 ст.135 КК України, 

спеціальний – мати, яка досягла 16-річного віку. 

4. За ознаками суб'єктивної сторони, а саме вольовою ознакою, тобто ставленням 

суб’єкта до наслідків. За ст. 117 КК України винувата бажала або свідомо припускала їх 

настання (умисна форма вини), за ч. 2 ст. 135 КК України (при завідомому залишенні 

новонародженої дитини без допомоги) – лише необережна форма вини (як у вигляді 

злочинної недбалості, так і злочинної самовпевненості), а за ч. З ст. 135 КК України – 

прямий умисел щодо діяння, а ставлення до наслідків (смерті особи або інших тяжких 

наслідків) – необережне, коли особа легковажно розраховувала на їх відвернення або взагалі 

не передбачала настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.  Якщо 

буде доказано умисел (прямий або непрямий) по відношенню до смерті, то відповідальність 

повинна наставати за умисне вбивство. Якщо мати одразу ж після пологів не годує 

новонароджену дитину або виносить й на мороз тощо з умислом на заподіяння їй смерті,  то 

вона також повинна  відповідати за ст. 117 КК України. 

5. За моментом закінчення. Злочин, передбачений ч. 1 ст. 135 КК України, та його 

кваліфікований вид – ч. 2 ст. 135 КК України – є злочинами з формальним складом, оскільки 

вони вважаються закінченими з моменту ненадання чи неналежного надання необхідної 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Злочини, передбачені 

диспозиціями статей 117 та ч. 3 ст. 135 КК України, є злочинами із матеріальними складами, 

вважаються закінченими з моменту настання наслідку – смерті новонародженої дитини. 

Отже, порівняльний аналіз умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини 

(ст. 117 КК України) від залишення без допомоги матір’ю своєї новонародженої дитини, 

якщо вона (мати) не перебувала в обумовленому пологами стані (ч. 2 ст. 135 КК України), а 
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також, якщо такі дії спричинили смерть новонародженої дитини  (ч. 3 ст. 135 КК України), 

дозволив виявити розмежувальні ознаки цих складів злочинів, що сприятиме ефективному 

застосуванню зазначених кримінально-правових норм на практиці та уникненню проблем 

відмежування суміжних складів між собою. 
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ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ  

ЯК ЗАХОДУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

На сучасному етапі розвитку світової спільноти проблема прав і свобод людини є 

однією з найактуальніших. У цьому напрямку прийнято низку міжнародних нормативно-

правових актів, які визначають людину найвищою цінністю суспільства, а належне 

забезпечення її прав і свобод – головним обов’язком демократичної держави. 

Саме закріплення за державою обов’язку забезпечення прав і свобод людини дає 

можливість, у випадку порушення останніх, звернутися до суду з метою їх захисту та 

поновлення, а також за компенсацією шкоди, завданої таким порушенням. 

Відшкодування шкоди - один з найважливіших інститутів сучасного українського 

права. Шкода, спричинена внаслідок правопорушення, адміністративного делікту, злочину, 

зловживання правом, має бути відшкодована у випадках і в розмірах, установлених 

законодавством. 

У науці цивільного права в поглядах на поняття такої шкоди визначилося кілька 

тенденцій: одні науковці стверджують, що моральна шкода - це фізичні та моральні 

страждання особи, права якої порушено, інші - що це не самі страждання, а зумовлені ними 

втрати немайнового характеру, деякі об'єднують у цьому понятті й самі страждання і їх 

негативні наслідки. Часом поняття моральної (немайнової) шкоди тлумачиться ще більш 

широко: як "наслідки правопорушення, що не мають економічного змісту і вартісної форми". 

Намагаючись з'ясувати правову природу цього поняття окремі науковці розмежовують 

"моральні втрати" (самі страждання) та "моральну шкоду" (включає страждання та їх 

наслідки)[1].  
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Вперше в Україні поняття моральної шкоди було визначено в Законі України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» (стаття 1) від 16 квітня 1991 року: «Моральна шкода — 

шкода, заподіяна особистим немайновим правам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і 

який привів або може привести до збитків, що мають матеріальне вираження»[2]. Це 

визначення стосується лише суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і викликає 

принципові заперечення, тому що в ньому не розкривається сутність моральної (немайнової) 

шкоди. 

Більш загальне, змістовне і глибоке визначення передбачив Закон України «Про 

охорону праці» (стаття 12) від 14 жовтня 1992 року, що «визначає моральну шкоду 

потерпілого як страждання, заподіяні працівнику унаслідок фізичного чи психічного впливу, 

що привело до погіршення чи позбавлення можливостей реалізації своїх звичок і бажань, 

погіршення відносин з оточуючими людьми, інші негативні наслідки» (у новій редакції 

Закону 2002 року дана норма нажаль не збереглася) [3]. 

31 березня 1995 року Пленумом Верховного Суду України була прийнята постанова 

№4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» у 

якій роз'ясняється, що під моральною шкодою «варто розуміти втрати немайнового 

характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, інших негативних явищ, заподіяних 

фізичній чи юридичній особі протиправними діями інших осіб» [4].  

В дану постанову були внесені зміни постановою від 25 травня 2001 року № 5. Таким 

чином, у пункті 3 з’явилося положення про те, що під немайновою шкодою, заподіяною 

юридичній особі, варто розуміти втрати немайнового характеру, що виникли в зв'язку з 

приниженням її ділової репутації, зазіханням на фірмове найменування, товарний знак, 

виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також здійсненням дій, 

спрямованих на зниження престижу чи підірвавши довіру до його діяльності [5].Для 

юридичних осіб іноді захист честі і гідності, ділової репутації значить набагато більше, ніж 

відшкодування майнових збитків.  

Найбільше ускладнень зазвичай викликає питання про розмір відшкодування 

моральної шкоди.  

Право на компенсацію моральної шкоди - це можливість фізичної особи, якій 

заподіяно таку шкоду внаслідок порушення її загальносоціальних ( природних ) прав чи 

свобод, вимагати від порушника виконання його обов’язку вчинити певні дії, спрямовані на 

усунення або ж на послаблення її негативних психічних станів та процесів, викликаних 

приниженням оцінки її гідності внаслідок цього порушення; а також її можливість 

звернутися до компетентних національних чи міжнародних органів за примусовим 

забезпеченням виконання зазначеного обов’язку [6,166]. 

Методики визначення розміру відшкодування моральної шкоди, які описуються в 

юридичній літературі, досить різноманітні; єдиної методики, яка б мала загальне обов'язкове 

чи рекомендаційне значення, яка була б загально визнана судовою практикою, немає. Та й 

сама доцільність її існування викликає сумніви. Розмір відшкодування моральної шкоди має 

визначатися у кожному конкретному випадку з урахуванням особливостей конкретного 

правовідношення. 

Метою відшкодування є відновлення порушеного, тобто приведення порушеного 

блага в той стан, у якому воно знаходилося до порушення (реституція). Розмір компенсації 

цієї шкоди може носити тільки умовний характер. Компенсація моральної шкоди являє 

собою можливість якоюсь мірою згладити несприятливі наслідки правопорушення, сприяє 

придбанню замість втраченого блага інше. 

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від 

характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення 

здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, 

яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з 

урахуванням інших обставин, які мають істотне значення [7]. 

У зв’язку з цим набуває особливої актуальності створення розвиненого механізму 

реалізації прав і свобод людини, зокрема права людини на компенсацію моральної шкоди. 
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ Х. АРЕНДТ  

ЯК ПРИКЛАД АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

У найбільш загальному розумінні, аксіологія — учення про природу духовних, 

моральних, естетичних та інших цінностей, їх зв’язок між собою, із соціальними, культур-

ними чинниками та особистістю людини, що визначає зміст аксіологічного підходу. 

Гуманістичний світогляд як узагальнена система поглядів, переконань, ідеалів будується 

навколо одного центра – людини. Людина є системоутворювальним фактором, ядром 

гуманістичного світогляду. Різні її ставлення до людей, суспільства, духовних цінностей, 

діяльності, до себе, тобто до світу в цілому, пов’язані з двома різними, хоч і 

взаємообумовленими, підходами: практичним і пізнавальним. Перший підхід викликаний 

пристосуванням людини до явищ, що швидко змінюються у часі і просторі, а другий – 

переслідує мету пізнання закономірностей дійсності, яка її оточує. Проте, як відомо, наукове 

пізнання здійснюється не тільки через любов до істини, а й з метою задоволення соціальних 

потреб людини. У цьому зв’язку зміст життєдіяльності людини визначається спрямованістю 

активності особистості не лише на осмислення, але й на створення матеріальних і духовних 

цінностей, що є складовими культури людства. Роль механізму зв’язку між практичним і 

пізнавальним підходами виконує аксіологічний (гр. axios – цінний) або ціннісний підхід, що 

виступає своєрідним мостом між теорією і практикою. Цінності – це не тільки предмети, 

явища і їх властивості, що потрібні людям певного суспільства і окремій особистості як 

засоби задоволення їх потреб, а також й ідеї, спонукання у вигляді норми та ідеалу 

Важко уявити собі більш складні, суперечливі та потенційно конфліктні відносини в 

суспільному житті, ніж взаємодія права, політики і моралі. Слід відзначити, що на відміну 

від інших сфер суспільного життя мораль не матеріалізується в системі управління, 

інститутах влади. Вона об’єктивується в мові, існує в ідеалах та принципах, у почуттях та 

свідомості людини. Разом з тим, мораль охоплює сутність усіх складових суспільства, в тому 

числі феномени права та політики. 

Водночас без звернення до питань  моралі (цінностей) неможливо аналізувати 

питання права та політики. Політико-правова  практика дає підстави стверджувати, що 

https://pidruchniki.com/1791021146980/pravo
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мораль і політика відносно автономні, а це робить їх відносини несиметричними. Право 

регулює і контролює життя суспільства, організовує спільне життя людей, у той час як 

мораль (цінності) має подібні функції і одночасно покликана контролювати політико-

правову сферу. Мораль обмежує владу, свободу безконтрольної політичної дії, аморальних 

вчинків, тому влада і прагне звільнитись від моралі. Моральність – слабке місце влади, 

звідси і спроби ухилитись від моралі і аксіологічних оцінок. Таким чином, взаємодія 

політико-правової сфери і моралі виявляється складною і нестійкою, а сама проблема 

залишається традиційною темою політико-правових учень. 

Досліджуючи аксіологічну складову політико-правових відносин слід визнати 

слушність новоєвропейської доктрини природних прав людини, яка в значній мірі виводила 

її із суперечливої природи людини. Водночас - раціональної та ірраціональної. Зокрема, 

аналізуючи новоєвропейську політико-правову думку, український дослідник В. Денисенко 

звернув увагу на складну і водночас неминучу синтезу поєднання раціональних та 

ірраціональних засад у процесі формування сучасного європейського суспільства з його 

цінностями особистої свободи і прав. «Страх же, – це, насамперед, переживання за власне 

життя, це боязнь покарання, а тому він завжди супроводжує людину в житті… Це та 

підстава, що змушує людину більш раціонально, розмірено, вдумливо зосереджено поводити 

себе в житті [2, 107]. 

Власне однією із підставових рис тоталітаризму, на яку звернула уваагу Х. Арендт є 

відмова від ціннісного виміру людського буття, визнання права на його ірраціональну 

складову. Дослідниця розкриває небезпеку доведеної до абсурдності логічності 

(послідовності, ідейності, раціональності) яка полягає в тому, що агресивність тоталітаризму 

випливає не з жадоби влади, і якщо він гарячково прагне експансії, то не заради самої 

експансії і не заради зиску, а виключно з ідеологічних причин – щоб зробити світ 

послідовним, щоб довести, що відповідний йому надсенс правий. «Переважно заради цього 

надсенсу, задля цілковитої послідовності тоталітаризмові необхідно знищити будь-яку 

ознаку того, що ми звичайно називаємо людською гідністю. Адже повага до людської 

гідності передбачає визнання інших людей чи інших націй суб’єктами як будівничих світів 

або учасників спільного будівництва спільного світу» [1, 511]. 

І ці думки не тільки слушні, а й суголосні з європейською інтелектуальною традицією, 

яка була свідома неможливості функціонування інститутів виключно з опертям на 

формальний бік, без урахування особистісного чинника. Англійський мислитель Д. С. Міль, 

розмірковуючи над цією проблемою, наголошував на тому, що критерієм визначення якості 

врядування в усіх його аспектах – від найскромніших до глобальних, – критерієм, який має 

найбільше значення та виходить за межі усіх інших, є риси, притаманні людям, які 

становлять суспільство і над якими здійснюється врядування.  

Першим прикладом могла б служити сфера судочинства; цей приклад доволі 

доречний, оскільки не існує жодної іншої сфери державної діяльності, у якій такого 

важливого життєвого значення набув би  суто механічний бік справи, тобто правила та 

механізми, що контролюють деталі процесу. Проте, навіть тут важливі риси задіяних людей. 

У зв’язку з цим Д. С. Міль ставить, до певної міри риторичні запитання: «Чи будуть 

ефективними процедурні правила, призначені забезпечити мету правосуддя, якщо  внаслідок 

низького морального рівня народу свідки, як правило, брешуть, а судді та їхні підлеглі 

беруть хабарі?» [3, 417] 

Розвиваючи свою концепцію ваги моралі (цінностей) у політико-правовій сфері, 

Х. Арендт стверджує, що моральна і політична діяльність має багато спільного. Обидва види 

діяльності базуються на необ’єктивованих відносинах, тобто торкаються людей як вільних 

суб’єктів дії і звертаються до особистостей. Однак дослідниця вказує на принципову 

відмінність між моральною і політичною діяльністю. Критерієм відмінності для неї виступає 

розподіл дій на приватні і публічні. Моральну діяльність Х. Арендт відносить до сфери 

приватного, а політику до сфери публічного. Кожна сфера дотримується своєї логіки, і 

оскільки моральне і політичне мають різні локалізації, безпосередньо прикладати до 

політики норми моралі, переносити поняття однієї сфери в другу помилково. Моральній 

діяльності протипоказана публічність. У випадку публічної дії неможливо перевірити 
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чистоту морального наміру, поскільки мораль, виставлена на публіку, зажди сумнівна. 

«Скільки б не був глибокий мотив, – відзначає Х. Арендт, – раз він винесений на 

всезагальний огляд, він робиться швидше об’єктом підозри, ніж розуміння». Виходячи з 

логіки дослідження Х. Арендт, можна прийти до висновку, що моралі в сфері публічності не 

має на що опертись. Думається, що подібна теза суттєво суперечить не тільки означеним 

Х. Арендт принципам здатності прощати, давати і виконувати обов’язки, але й розумінню 

самої суті публічності, позбавляє публічності мораль. Швидше всього дослідник 

абсолютизував мораль, її принципи і тим самим, на нашу думку, відмовляв взагалі 

можливості публічної сфери бути моральною. З вищезазначеного випливає, що мораль не 

може виконувати корегуючу функцію по відношенню до політики і права. Тим не менше 

корекція необхідна, постільки інерційність політичних і юрижичних дій, у випадку їх 

непередбачуваності веде до нестабільності політичної та правової сфер. Можливість такої 

корекції Х. Арендт пов’язує з реалізацією двох визначальних принципів, які на її думку 

можуть суттєво покращити політико-правові відносини. До них вчений відносить «здатність 

прощати» і «здатність дотримуватись обіцяного». На її переконання, такі принципи 

накладають свого роду табу на стихійні, неконтрольовані прояви активності в сфері 

політичних відносин і спрямовують їх в позитивне русло. Це дозволяє «здатності прощати» і 

«здатності дотримуватись обіцяного» виконувати в політиці функції, аналогічні функціям 

моралі в приватній сфері. 

Х. Арендт стверджує, що «здатність прощати» приводить до формування певного 

політичного клімату, особливої атмосфери політичного життя, яка заснована на повазі до 

іншої людини, закладає передумови «політичної дружби». У той же час дослідник добре 

розуміє обмеженість принципу «здатності прощати» в політичному житті, що може привести 

до певного роду моралізаторства. Тому Х. Арендт надає вагомого значення для політико-

правових відносин принципу «здатності давати і дотримуватись обіцяного». Дотримання 

вищезазначеного принципу передбачає добру волю учасників і спирається на достатньо 

високий рівень їх свідомості щодо ролі моральних цінностей. Практична реалізація 

принципу «здатності давати і дотримуватись обіцяного» тільки підтверджує, що моральні 

принципи не можуть нав’язуватись зовні, а виникають з буття людей, рівня їх політичної 

культури і формуються безпосередньо в практиці політичного співжиття. Разом з тим 

Х. Арендт стверджує, що реалізація «здатності давати і дотримувати обіцянки» створює 

умови для прогнозування політичної діяльності, значною мірою оберігає суспільство від 

випадковостей, стихійних процесів та радикалізму.[4, 23] 

Вага дослідження питання співвідношення політики, права  і моралі в інтепретації 

Х. Арендт полягає в  тому, що вона по-новому підійшла до проблеми, не розглядаючи її 

лише через призму пріоритету або політики, права  або моралі, а розкрила більш складну 

картину дійсності. І такий підхід відкриває нові альтернативи у вирішенні питання політики 

й моралі, поскільки передбачає не підпорядкування моралі політики або навпаки, а особливу 

нормативність як політичної та і правової сфери.  
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В умовах глобалізації, коли скорочуються відстані, різко зменшується час для 

прийняття рішень а світ вже практично перетворюється на "велике село" традиційні 

морально-етичні правові підходи виглядають вже такими, що не відповідають часу. Періоди 

кризи завжди спричиняють зростання впливу радикальних і простих відповідей, здатних 

більш-менш переконливо все пояснити і пообіцяти достатньо швидке розв'язання проблем. 

Абсолютизація могутності розуму, його здатності слушно інтерпретувати причинно-

наслідкові зв'язки породжує ілюзію спроможності уникати помилок, створити гармонійне 

суспільство. Тому залишаються актуальними застереження Х. Арендт щодо інтелектуальних 

передумов творення тоталітарних режимів: «Трагічна хибність усіх цих пророцтв, що 

походять із відстаней безпечного світу, полягала у припущення існування такої речі, як 

єдина в усі часи людська природа, ототожненні цієї природи з історією і на підставі цього 

проголошенні, що ідея тоталітарного панування не тільки негуманна, а й нереальна» [1, 509]. 

Небезпека сповзання у тиранію завжди супроводжує людину, є породженням її спроб 

вирішити проблеми  ціною відмови від свободи. 

Інституалізована глобалізація, втілювана не як наслідок тривалої еволюції 

(інституційної і культурної), а як результат вольового рішення обмеженого кола людей, 

матиме наслідком ще більший занепад культурної складової буття, яка і перетворює 

формальні інститути в ефективні практики.  Підсумком стане  руйнування меж свободи 

особи, через прагнення багатьох груп на реалізацію блага, як вони собі його вбачають. 

Водночас сенс свободи (в європейській моральній і культурній традиції) для них стає 

несуттєвим (регіональний колорит), а  свободу, цілком можливо, вони навіть вважатимуть 

шкідливою, хоча власне вона є передумовою для творення  матеріального комфорту, який 

більшість вважає метою свого існування. Занепадає внутрішня переконаність людей, що без 

свободи матеріальний поступ є нестабільним. Незважаючи на увесь попередній історичний 

досвід та застереження мислителів, тримає реабілітація конструктів "соціальної інженерії".  

Критика перш за все спрямовується на державний суверенітет і національно-культурну 

традицію: «Логіка виключення, якою керується національно-державна політика, входить у 

суперечність з логікою включення, притаманною світовому економічному раціоналізму. Не 

поділ, а змішування рас, етнічних груп, національностей стає джерелом максимального 

збільшення креативності та доходів і цим самим домінуючою політикою транснаціональних 

підприємств на ринку праці» [2, 108]. 

У недавньому минулому людство вже отримувало досвід творення суспільств, 

створених для знищення соціальної нерівності і навіть  вдосконалення людини шляхом 

ліквідації хворих, відсталих, шкідливих (чи то соціальних, чи то національних) груп. 

Занепадає розуміння, що права і свободи людини  є наслідком обмежувальних правил. В їх 

основі перебувають випробувані людством культурно-цивілізаційні досягнення: морально-

етичні норми, юридичні норми, що базуються на ідеї взаємної відповідальності людини і 

людини, людини і спільноти, влади і громадянина. Значна частина прихильників глобалізації 

вбачає віру в ідею абсолютизації прогресу, відповідно до якої історія має жорстко 

детермінований вектор розвитку і глобалізація багатьма механічно сприймається як 

демонстрція прав і свободи людини. Водночас ігноруються доволі очевидні попередження 

(історико-практичні і теоретичні), щодо саморуйнівних наслідків будь-яких планів 

раціональної конструкції "світлого майбутнього", особливо коли цей конструктивізм набуває 

ознак "наукових" і "конкретних", але ігнорує людину, її здатність і право самостійно робити 

вибір. Карл Поппер наголошував: "Якщо ми гадаємо, що історія прогресує чи що ми 

зобов'язані до прогресу, то припускаємося тієї самої помилки, що й ті, хто вірить, ніби 

історія має сенс, який можна в ній відкрити й не треба його туди привносити. Адже 

прогресувати – значить рухатися до певної мети, що існує для нас як для людських істот. 
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"Історія" неспроможна цього зробити, тільки ми, людські індивіди, здатні на це. Ми можемо 

прогресувати шляхом захисту і зміцнення тих демократичних інститутів, від яких залежить 

свобода, а з нею й прогрес. І ми можемо зробити це тим краще, якщо глибше усвідомимо той 

факт, що прогрес тримається на нас, на нашій пильності, на наших зусиллях, ясності нашої 

концепції щодо наших цілей і реалістичного вибору їх” [5,  303]. 

Також критичні застереження  щодо спроб радикально розірвати з минулим 

висловлював і видатний вчений А. Маслоу: «Підкреслю, що громадянин світу, який не має 

коренів, який не належить до певного місця, який є тільки і просто космополітом, – не такий 

гарний громадянин світу, як той, хто виріс у сім’ї, в конкретному місці, в родині з 

визначеною мовою, з визначеною культурою і тому володіє почуттям приналежності, над 

якою можна надбудовувати більш високі рівні потреб і метапотреб» [3,  260].  

Не вдаючись до тривалих дискусій з апологетикою глобалізації як ефективного 

інструменту вирішення багатьох проблем (справді глобальних), наведемо ще один, але, на 

наш погляд, вагомий аргумент проти віри у глобалізацію як відповідь на недоліки 

попереднього етапу людської історії: зростання призводить до ускладнення, а ускладнення – 

це кінець шляху [4, 158]. 

Загалом, говорячи про глобалізацію, її зв'язок з реалізацією особою своєї свободи, 

слід виокремлювати два рівні. Перший – посилення зусиль, спрямованих на створення 

наддержавних структур, що мають владні повноваження. Це слід, швидше за все, оцінювати 

як явище негативне, спрямоване, свідомо чи несвідомо, на обмеження свободи особи (у 

дальшій історичній перспективі). 

І другий – глобалізація як прискорення процесу обміну товарами, інформацією, 

ідеями і людьми. Очевидно, що цей процес не можна зупинити і власне він не містить 

принципової загрози для свободи, а може стати надійною підставою її реалізації. На наш 

погляд, наднаціональні структури швидше заважають реалізації свободи особи у зв'язку з 

посиленням їх контролю і впливу, який може набути всеосяжного характеру. 

Сучасні політико-правові, технологічні і культурні тенденції не дають підстав для 

оптимістичного прогнозу  забезпечення прав і свобод людини. І викликано це не 

екологічною кризою чи діями терористів. Конкретні дії, їх конкретні наслідки більш-менш 

очевидні і значною мірою піддаються корекції. Крім того, вони є наслідком, а не причиною. 

Причина полягає у відновленій зневазі до людини, яка виявилась вразливою в біологічному і 

морально-психологічному планах, достатньо зручним об’єктом маніпулювання. Сучасне 

маніпулювання вже не вимагає великого, дорогого і не завжди ефективного апарату прямого 

фізичного примусу. Цілком можливо, що це і мав на увазі К. Ясперс, застерігаючи: “Йдеться 

про те, що людина може втратити себе, людство непомітно для себе чи внаслідок жахливих 

катастроф може увійти в період нівелювання та механізації, в життя, де відсутні свобода та 

звершення, у королівство чорної люті, яка не відає гуманності” [6, 160]. В умовах 

інформаційного, високотехнологічного суспільства, коли цінність людини як творця 

матеріальних благ занепадає, а окремий індивід втрачає спроможність відрізнити 

маніпулятивну інформацію від дійсності шанси для формування новітніх варіантів деспотії 

зростають. Відкидання попередніх цивілізаційно-культурних здобутків посилює вразливість 

людини, сприяють ефективності у руйнуванні критичної думки, нав’язуючи спільнотам ті 

стандарти поведінки, які їм невластиві. Недостатнім є розуміння, що саме культурний і 

морально-етичний стандарт поведінки забезпечує забезпечував еволюційний характер 

втілення свободи особи. Ігнорування цього факту буде чинником, спрямованим проти 

глобальної стабільності, що базується на повазі до свободи.    

 Дієву реалізацію політичної та особистої свободи особи за умов глобалізації 

забезпечує сукупність трьох чинників: демократичної процедури, економічної свободи і 

культурної традиції. Найбільш вагомим фактором, який змушує ці елементи діяти в 

необхідному напрямі, є громадянське суспільство, тобто сукупність громад, які творять 

підвалини суспільного життя і, реалізуючи культурні, соціальні, економічні інтереси своїх 

членів, створюють поліфонічну картину життя, яке не знає однозначностей і абсолютних 

істин, а потребує щоденної праці. Життя не знає нічого вічного, і кожен індивід повинен 

самостійно утверджувати власний духовний світ, без закріплення в якому поваги до 
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морально-етичних здобутків як основи людського буття жодні державні гарантії політичних і 

особистих свобод не будуть дієвими. І найбільш надійною підставою сприйняття 

демократичної традиції є культура, а механізм реалізації – залучення індивіда до діяльності, 

результативність якої залежить від його зусиль і зусиль тих, хто поряд, тобто утвердження 

людської спільноти як самоорганізуючої системи. 
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Старший викладач кафедри цивільного права та процесу  

Львівського торговельно-економічного університету 

ВИРІШЕННЯ В ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ  

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ  

Поняття окремого провадження визначено частиною 1 статті 293 Цивільного 

процесуального кодексу України, яка визначає, що окреме провадження – це вид 

непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про 

підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони 

прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових 

чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав [1]. 

Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують 

виникнення, зміну або припинення правових відносин. 

Без юридичних фактів виникнення правовідносин неможливе. Отже, юридичні факти, 

як і правосуб'єктність, є необхідною умовою виникнення, зміни або припинення право-

відносин. 

За різними ознаками юридичні факти поділяють на певні видові групи. За 

юридичними наслідками: 

– правоутворюючі, на основі яких суб'єкти набувають певних прав і обов'язків 

(наприклад, при досягненні певного віку суб'єкт має право брати участь у виборах 

депутатів); 

– правозмінюючі, що тягнуть за собою збільшення або зменшення обсягу певних прав 

чи обов'язків (так, службове підвищення розширює компетенцію посадової особи); 

– правоприпиняючі, що ліквідують певні права і обов'язки, носієм яких суб'єкт був до 

виникнення цих фактів (звільнення особи з посади судді анулює її права та обов'язки, що 

були пов'язані з цією посадою) [2, 248]. 

Питання доказування та встановлення юридичних фактів у цивільних 

правовідносинах досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Є. В. Васьковський, 

Г. В. Кикоть, В. В. Комаров, В. В. Масюк, С. А. Параскевова, Т. В. Руда, Д. М. Сібільов, 

А. М. Твердохліб, С. А. Шейфер та інші. 

При встановленні юридичних фактів суд покладає в основу матеріальне право, 

оскільки сторони доводять наявність або відсутність реальних подій, а тому і юридичну їх 

сторону, яка регулюється матеріальним правом. Процесуальне право в такому разі є певним 

порядком, процедурою встановлення істини у справі. Іншими словами, матеріальне право 

окреслює коло юридичних фактів, які необхідно встановити суду для повного та всебічного 
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розгляду справи, але саме норми процесуального законодавства закріплюють юридичний 

інструментарій для проведення такого встановлення. 

Можна стверджувати, що норми матеріального права окреслюють коло необхідних 

для встановлення й важливих для вирішення матеріальних юридичних фактів, які дозволять 

повно та всебічно оцінити фактичні обставини в матеріальних цивільних відносинах і дати їм 

та їх юридичним наслідкам правову характеристику. Проте варто наголосити і на тому, що 

для використання передбаченого процесуальними нормами інструментарію необхідно 

встановити й ряд інших юридичних фактів, які мають значення безпосередньо для процедури 

встановлення й цивільних процесуальних відносин. Це, зокрема, факти наявності позову, 

його відповідності вимогам закону, факт процесуальної дієздатності позивача тощо. 

Розвиток цивільного процесуального законодавства, еволюція юридичних 

інструментів судового доказування та встановлення обставин дійсності призвели до 

виникнення окремого провадження як виду цивільного судочинства, який має свої 

особливості щодо встановлення юридичних фактів, зокрема що стосуються суб’єктного 

складу, юридичних інструментів встановлення, самої процедури, а також впливає на 

преюдиціальну силу судового рішення. 

Основною особливістю справ окремого провадження є те, що їх виникнення пов’язане 

з потребою підтвердження певного юридичного факту або його відсутності, що має значення 

для охорони прав та інтересів особи. Така потреба може виникнути за необхідності 

створення умов для здійснення особою особистих чи майнових прав або для підтвердження 

наявності чи відсутності неоспорюваного права [3, 320]. Рішення лише підтверджує 

наявність або відсутність правоприпиняючих юридичних фактів. Справи про встановлення 

юридичних фактів також не створюють матеріальних благ для заявників. Такі права є 

похідними від встановлених юридичних фактів, а тому отримання їх передбачається лише в 

майбутньому.  

Отже, справи окремого провадження в цій частині є фактично допоміжними для 

здійснення суб’єктивних матеріальних прав особи. На цьому етапі здійснюється лише захист 

інтересів фізичних осіб у сфері юридичних фактів при їх встановленні та на цій основі 

потенційно здійснюється захист суб’єктивних прав особи. Саме захист майбутніх 

суб’єктивних прав породжує вимогу щодо зазначення особою, яка звертається до суду з 

метою встановлення юридичного факту, в заяві мети встановлення такого факту  

(п. 1 ч. 1 ст. 318 ЦПК). 

Даючи оцінку окремому провадженню, В. В. Комаров зазначив, що законодавець 

поклав на суд непритаманну йому функцію встановлення тих чи інших обставин без 

вирішення спору про право [4, 172–174]. Юридичні факти, які встановлюються в порядку 

окремого провадження, характеризуються тим, що у своїй першооснові виникають поза 

волею особи й можуть у такому стані існувати доволі довго та ніколи не стати предметом 

судового розгляду, хоча особа й може знати про такі обставини. Лише при виникненні в 

особи інтересу щодо здійснення своїх суб’єктивних прав у неї виникає потреба в 

підтвердженні ряду ключових фактів, які дають особі підстави на таке право. Відсутність чи 

неточність ключових фактів і породжує інтерес особи щодо звернення її до суду для їх 

встановлення. Отже, суд встановлює не просто юридичні факти, а ключові юридичні факти, з 

якими пов’язується виникнення майбутніх суб’єктивних прав [4, 174]. 

При встановленні правоприпиняючих юридичних фактів у порядку окремого 

провадження змінюється й значення суду. На відміну від ст. 12 ЦПК, якою регулюються 

вимоги щодо змагальності сторін у процесі та обов’язку суду лише сприяти сторонам у 

всебічному і повному з’ясуванні обставин справи, ст. 294 ЦПК на суд покладено обов’язок 

також вживати заходів для всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи та 

за власною ініціативою витребувати необхідні докази. Це означає, що суд зобов’язаний 

дбати й про об’єктивність з’ясування обставин справи, і про забезпечення наявності 

необхідних доказів для повноти їх дослідження в інтересах зацікавлених осіб, а не 

обмежуватись лише роз’ясненням прав та обов’язків і сприянням особам, які беруть участь у 

справі, у з’ясуванні обставин справи [3, 321]. 
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Юридичні факти, встановлені судовим рішенням у порядку окремого провадження, 

мають сильнішу преюдиціальну властивість, ніж ті, що встановлені в порядку позовного 

провадження. Адже останні не потребують повторного встановлення лише у випадку, коли 

новий спір виникає між тими самими сторонами, при вирішенні спору між якими ці факти 

були встановлені, або якщо вони встановлені щодо особи, а не обставин справи (ст. 82 ЦПК) 

[5, 96]. 
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Кримінальний Кодекс України (далі – КК України) у розділі ІІ Особливої частини 

“Злочини проти життя та здоров’я особи” містить ст. 119, диспозиція якої встановлює 

кримінальну відповідальність за “Вбивство через необережність”. Аналіз цієї статті КК та 

практики її застосування дозволяє зробити певні висновки та пропозиції щодо 

удосконалення кримінально-правового регулювання в цій сфері. 

1. Розміщення злочинів проти життя особи у ІІ розділі Особливої частини КК України  

2001 р. суперечить Конституції України,  яка у ст. 3 закріплює, що людина, її життя та 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю  [1 ].  

Важливо звернути увагу  на зарубіжний досвід встановлення відповідальності за 

заподіяння смерті через необережність. Зазначимо, що  кримінальні кодекси більшості 

держав континентальної Європи передбачають відповідальність за необережне позбавлення 

життя у перших розділах Особливої частини [2, с. 646-662].  Це свідчить про пріоритет 

захисту прав і свобод людини і громадянина, що знайшов своє відображення у системі 

кримінального законодавства  цих держав. 

Відтак,  вважаємо, що відповідальність за злочини проти життя та здоров’я особи, так 

само, як і за необережне позбавлення життя  особи, слід передбачити у розділі I Особливої 

частини КК України.       

2.  Поділяємо міркування науковців, зокрема О.В. Гороховської, щодо доцільності 

змінення назви розділу II Особливої частини КК України “Злочини проти життя і здоров’я 

особи” на “Злочини проти життя і здоров’я людини”[3, с. 10].  

Поняття “людина” і “особа” не рівнозначні, перше з них є ширшим за обсягом. 

Поняття "людина” є переважно біологічним поняттям, яке стосується кожної людської істоти 

від її народження.  Це жива істота, невід’ємна частина природи, що визначається її 

біологічними, фізичними та психічними функціями. Поняття “особа” – 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
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переважно  вживається у розумінні соціальної характеристики суб’єкта і охоплює сукупність 

якостей, які характеризують людину як соціальну істоту, тобто учасника суспільних 

відносин.  

Відтак, особою може вважатися не будь-яка людина, а лише та, яка, одержуючи при 

народженні права і свободи, здатна самостійно ними володіти, користуватися, 

розпоряджатися, а також самостійно виконувати встановлені державою обов’язки. Звідси – 

не є особою в правовому розумінні немовля, малолітній, неосудна людина, тому що вони 

недієздатні, тобто не можуть повною мірою самостійно здійснювати свої права та обов’язки 

(чи взагалі позбавлені цього у разі визнання їх недієздатними). Проте інтереси таких осіб 

підлягають кримінально-правовій охороні, що передбачено розділом II Особливої частини 

КК України, у назві якого фігурує слово “особа”. Запропоновані зміни до назви розділу цей 

недолік мають усунути [3, с.  10 ].  

3. Назва і диспозиції норм ст. 119 КК України потребують зміни законодавчого 

формулювання цієї норми і викладення даного складу злочину через більш точну та 

обґрунтовану категорію.  

У ч. 1 ст. 115 КК України вперше надано законодавче визначення поняття вбивства, 

що базується на узагальненні вироблених науковцями формулювань даного явища. Під 

вбивством розуміється умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.  Коли у ст. 119 

КК України законодавець вживає термін вбивство, якщо йдеться про необережний злочин, то 

виникає протиріччя, на що вказують В. К. Грищук та Н. Є Маковецька які зазначають, якщо 

підставити наведене в ч. 1 ст. 115 КК  України визначення в назву та диспозицію ч. 1 ст. 119 

КК України, то отримаємо: “умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене 

через необережність” [4, с. 16]. Отже, ситуація  доходить до абсурду.  Таким чином, 

нормативне закріплення вищенаведеної дефініції вбивства не призвело до однозначного 

розуміння цього поняття.  Тож дискусії щодо визначення поняття “вбивство”  між 

науковцями  продовжуються.  

В теорії кримінального права можливо виділити два підходи до визначення поняття 

вбивства.  Прибічники першого з них визначають вбивство як протиправне умисне або 

необережне позбавлення життя іншої людини (Ш. С.  Рашковська,  А. А. Піонтковський, 

М. К. Аніянц, Г.О. Мендельсон,  О. О. Жижилєнко,  М. І. Загородніков, В. І. Борисов, 

В. М. Куц). Прихільники другого підходу визначають вбивство лише як умисне діяння 

(М. Д. Шаргородський, Ю. В.  Баулін, М. П. Короленко,  В. М. Мамчур , М.І. Хавронюк, 

Я. О. Триньова) [5, с. 269 ]. 

Дослідивши запропоновані цими науковцями аргументи, доходимо висновку, що   

кримінально-правові явища, передбачені диспозиціями статей  115 КК і  119 КК України, 

мають різний правовий зміст, а тому для позначення кожного з цих злочинів  доцільно 

використовувати різні терміни. Беззаперечним, на наш погляд, є те, що термін “вбивство” 

передбачає наявність умислу (як це і зазначено у ч. 1 ст. 115 КК), а з необережності особу 

можна лише позбавити життя, тобто спричинити їй смерть. Саме таке трактування за змістом 

відповідає сутності цих діянь та правилам законодавчої техніки.  

О.В. Гороховська висуває ще один слушний аргумент на користь зміни назви ст. 119 

КК України, зазначаючи, що ця стаття є загальною кримінально-правовою нормою, а ч. 3 

ст. 276, ч. 2 ст. 194, ст. 196, ч. 2 ст. 134, ч. 2 і 3 ст. 286 КК України та деякі інші належать до 

спеціальних норм. При цьому, спеціальні кримінально-правові норми жодного разу не 

вживають термін “вбивство” щодо необережних злочинів, наслідками яких є смерть людей, 

використовуються термінологічні звороти “загибель людей”, “смерть потерпілого”, а не 

“вбивство” [6, с. 59 ].   

Щодо терміну, на який слід замінити поняття “вбивство” у складі злочину, 

передбаченого диспозицією ст. 119 КК України, то одностайності у цьому питанні серед 

науковців немає. В.  К.  Грищук та Н. Є.  Маковецька пропонували замість поняття 

“вбивство” у назві і тексті ст. 119 КК України вживати поняття “позбавлення життя” 

[4, с.  18]. С. М.  Фітьковський обгрунтовує, що в диспозиції ст. 119 КК України має бути 

обов’язкова вказівка на наслідок діяння, тобто смерть, що дасть змогу уникнути 

розбіжностей у тлумаченні закону [7, с.  89-90]. Позицію щодо доцільності вживання в назві 
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ст.  119 КК України та її змісті словосполучення «заподіяння смерті через необережність» 

підтримали і інші науковці [8, с.  407–415; 9, с. 4].  

В цьому контексті важливо зазначити, що кримінальне законодавство багатьох 

зарубіжних держав також замість терміну “вбивство” використовує термінологічний зворот 

“заподіяння смерті з необережності” (Австрія, Литва, Естонія, Болгарія, Іспанія, Голландія) 

[2, с. 649–662].  Переконані, що позитивний досвід нормотворчості інших держав слід 

врахувати у процесі подальшого вдосконалення кримінального законодавства України. 

Відтак, вважаємо, що назву ст. 119 КК України та її диспозиції необхідно змінити – 

виключити з них поняття “вбивство” і замінити його на інший термін – “Заподіяння смерті з 

необережності”. Запропоноване формулювання буде адекватно відображати відмінності між 

умисними і необережними діями, що призводять до позбавлення життя.  

4. Вимагає змін і ч. 2 статті 119 КК України, яка на даний час містить тільки одну 

кваліфікуючу ознаку  – вбивство через необережність  двох або більше осіб. 

Крім цієї ознаки, видається доцільним встановити у ч. 2 ст. 119 КК України 

підвищену відповідальність за заподіяння смерті з необережності: 1)  внаслідок неналежного 

виконання особою своїх професійних обов’язків, тобто з професійної необережності; 

2) повторно. У першому випадку йдеться про ситуації, коли діяння не відповідає повністю 

або частково офіційним вимогам, приписам, правилам, в результаті чого настає смерть 

потерпілої особи. Застосування даної норми може мати місце тільки за умови, що вчинене не 

утворить складу іншого злочину. У другому випадку повторним за ст. 119 КК України слід 

вважати злочин, вчинений особою, як раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених 

цією статтею або ч. 2 ст. 134, ч. 2 ст. 194, ст. 196, ч. 2 ст. 267, ч. 2 ст. 270, ч. 2  ст. 271, ч. 3 

ст. 276, ч. 2 і 3 ст. 286 КК України (у разі настання смерті (загибелі) людини чи людей) [ 3, 

с. 5].  Поняття повторності логічно передбачити у примітці до ст. 119 КК України. 

Науковцями також висувалися інші пропозиції щодо кваліфікуючих ознак 

розглядуваного злочину, зокрема закріплення такої кваліфікуючої ознаки, як заподіяння 

смерті з необережності у сфері дії джерела підвищеної небезпеки [6,  с. 91-93;  4, с.  18]. До 

джерел підвищеної небезпеки пропонується відносити технічні і транспортні засоби, 

вогнепальну і холодну зброю, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і 

прекурсори, сильнодіючі та отруйні речовини тощо, тобто ті матеріальні об’єкти, що 

знаходяться у сфері дії людини і можуть проявити за певних умов свої шкідливі властивості 

[3, с. 13]. Такий підхід враховує зростаючу роль техніки й інших джерел підвищеної 

небезпеки як у народному господарстві, так і в побуті, однак потребує окремої дискусії. 

Підсумовуючи,  зазначимо, що висловлені нами висновки та пропозиції щодо 

необхідності вдосконалення законодавчої конструкції складу злочину, передбаченого ст. 119 

КК України, можуть бути сприйняті наукою кримінального права і використані для 

подальших наукових досліджень кримінально-правової охорони життя людини.  
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

Вибір цієї складної теми визначається тим, що українська держава стоїть перед 

історичним вибором: стати цивілізованою європейською державою або залишатись на рівні 

найбільш відсталих країн так званого “третього світу”. Формування та реалізація 

антикорупційної політики в Україні є надзвичайно актуальним і важливим питанням, 

оскільки корупція є суттєвим гальмом на шляху формування демократичної правової 

держави. 

Корупція впливає на ефективність політичної діяльності у зовнішніх відносинах та на 

внутрішні процеси, які відбуваються всередині країни. Вона паралізує діяльність державних 

органів та органів місцевого самоврядування, негативно впливає на економічний розвиток, 

посилює соціальну напругу в державі. Із зростанням корупції в державі, її інституціям усе 

складніше виконувати покладені на них функції, соціальні обов’язки перед суспільством. 

Корупція також негативно впливає і на імідж України у відносинах з міжнародним 

співтовариством. 

Демократичні перетворення, що нині запроваджуються в українській державі, 

супроводжуються непростими процесами реформування політичних, економічних і правових 

відносин. Основною передумовою здійснення цього вкрай непростого процесу є 

запровадження ефективної антикорупційної політики в Україні. 

Корупція суттєво впливає на формування правової системи держави, внаслідок чого 

Україна втрачає багато можливостей щодо реального покращення рівня життя населення та 

формування демократичної правової держави. 

У зв’язку з відсутністю системних заходів боротьби з корупцією, у відповідних 

посадовців, наділених державно-владними повноваженнями, виникає спокуса скористатись 

своїм службовим становищем для власного збагачення, зневажаючи інтереси держави, які 

вони, відповідно до своїх функцій та повноважень, повинні захищати. 

Тому, для дієвої боротьби з корупцією потрібний системний підхід у формі 

спланованих, послідовних, скоординованих та ефективних дій. 

Визнаючи високий рівень небезпечності корупції, з початком незалежності України, 

усіма гілками влади розроблялися заходи протидії та викорінення корупції в державі, для 

чого приймалися відповідні законодавчі та інші нормативно-правові акти, розроблялися різні 

державні програми, плани, концепції по боротьбі з корупцією.  

Але, незважаючи на значне поширення корупції на всіх рівнях державного управління, 

антикорупційні заходи лише проголошували фактично декларативні, малоефективні гасла та 

передбачали за вчинення корупційних діянь дуже ліберальну юридичну відповідальність. Такі 
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заходи юридичної відповідальності не стали заходами стримування щодо вчинення 

корупційних злочинів. Відсутність страху перед кримінальним покарання, чому сприяла 

фактична безкарність корупціонерів, призвела до того, що корупція вразила все суспільство. 

Саме масштаб корупції, став вагомим фактором до масових протестів в Україні 

наприкінці 2013 та на початку 2014-х років.  [1, 20-21] 

У сучасних умовах, зважаючи на глобальні, неконтрольовані масштаби корупції, 

певна діяльність держави та її органів у напрямку боротьби з налагодженою системою 

корупції вже розпочалася і проводиться, але потребує подальшого вдосконалення. Потрібна 

системна діяльність органів державної влади щодо налагодження та доопрацювання таких 

елементів державно-правового механізму протидії корупції як: 

– діяльність в нормотворчій сфері; 

– діяльність уповноважених органів державної влади що спеціалізуються на боротьбі 

з корупцією, щодо виявлення та припинення корупції; 

– діяльність державних органів у сфері превентивної діяльності, щодо недопущення 

чи зменшення фактів корупції; 

З метою вдосконалення антикорупційної політики Української держави, на нашу 

думку, слід здійснити наступні заходи: 

І. Заходи покращення нормативної бази щодо боротьби з корупцією: 

– приведення національного законодавства у сфері антикорупційної діяльності 

держави до стандартів міжнародного законодавства; 

– створення умов невідворотності юридичної відповідальності за здійснення 

корупційних діянь; 

– виховання у суспільстві правильних морально-етичних цінностей; 

– формування взаємовідносин у суспільстві в правовому полі; 

– популяризація ідей та поглядів щодо нетерпимості до корупції взагалі та окремих її 

проявів; 

ІІ. Вдосконалення заходів взаємодії суспільства з державою: 

– забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації антикорупційної 

політики; 

– забезпечення можливості громадським організаціям здійснювати контролюючі 

функції; 

– забезпечення вільного доступу до публічної інформації будь-яким зацікавленим 

особам; [2, 118] 

– надання можливості засобам масової інформації незалежно та об’єктивно 

висвітлювати факти корупції у суспільстві. 

Лише такими методами може бути закладений фундамент успішної боротьби з 

корупційними злочинами в Україні. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ПРИСЯЖНОГО  

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Присяжним у кримінальному провадженні є суб’єкт судового провадження і тому 

наділяється законом також комплексом процесуальних прав і обов’язків. 

Відповідно до ч. 1 ст. 386 КПК України присяжний в ході відправлення правосуддя 

має право: 
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1) брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому засіданні; 

2) робити нотатки під час судового засідання; 

3) з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, 

експертам, іншим особам, які допитуються; 

4) просити головуючого роз’яснити норми закону, що підлягають застосуванню під 

час вирішення питань, юридичні терміни і поняття, зміст оголошених у судовому засіданні 

документів, ознаки злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа [1]. 

Перелік цих прав, як слушно зазначає А. Г. Маланюк не є вичерпним, оскільки 

додатково можна виділити: право заявити про наявність обставин, що виключають його 

участь у судовому розгляді (ч. 2 ст. 387 КПК), чи дати пояснення щодо обставин, у зв’язку з 

якими присяжному було заявлено відвід (ч. 3 ст. 81 КПК); право на одержання доступу до 

матеріалів, що містять відомості, які складають державну таємницю, у зв’язку з виконанням 

покладених на них обов’язків (ч. 3 ст. 517 КПК) та інші [3, с.233]. Крім вказаних 

процесуальних прав, присяжний також має право викласти письмово окрему думку, яка не 

оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою 

для ознайомлення (ч. 4 ст. 391 КПК України). 

Одним з основних прав присяжного є право брати участь у дослідженні всіх 

відомостей та доказів про обставини кримінального правопорушення у судовому засіданні. 

Це право проявляється у можливості присяжного на стадії судового розгляду з’ясовувати 

обставини, що відповідно до ст. 91 КПК підлягають доказуванню, а саме: 1) подію 

кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення 

кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид 

і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних 

витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують 

покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття 

кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 

майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) 

для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або 

матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його 

вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх 

незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи 

знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для 

застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, якщо йдеться 

про таке кримінальне провадження. 

Відповідно до ст. 94 КПК за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на 

всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального 

провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, 

допустимості й взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення [1]. 

Право присяжного робити нотатки під час судового засідання випливає зі змісту 

принципу гласності та відкритості судового провадження та його фіксування технічними 

засобами. Частина 6 ст. 27 КПК закріплює положення про те, що кожен, хто присутній у залі 

судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні 

аудіозаписувальні пристрої. Крім того, право робити нотатки обумовлено тим, що присяжні, 

які відрізняються один від одного фахом і рівнем освіти, індивідуальними здібностями, не 

можуть всі однаково утримувати в пам’яті обсяжну і складну для сприйняття інформацію, 

але мають всебічно нею оперувати під час обговорення справи та прийняття рішення 

[4, с. 694]. 

Не можна погодитися з думкою, що для забезпечення нерозголошення відомостей, які 

безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що 

здійснювалися під час нього, і стали відомі присяжному у зв’язку з виконанням його 
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обов’язків, нотатки після засідання суду мають бути передані головуючому для їх знищення 

або збереження, якщо засідання буде тривати [6, с. 83]. Вважаємо, що запровадження такої 

новели буде нівелювати незалежність присяжного, оскільки в нотатках можуть бути власні 

думки присяжного щодо винності обвинуваченого, можливого покарання та інші, а тому 

ознайомлення головуючого з такими нотатками, надасть останньому можливість впливати на 

присяжного в потрібному руслі. 

Право з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, 

свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються, надає можливість присяжному ставити 

запитання, спрямовані на отримання додаткової інформації про обставини, яким допитувана 

особа не надала значення, про які забули розповісти або не хотіла про них говорити; 

запитання, які спрямовані на уточнення, деталізацію окремих фактів, викладених 

допитуваною особою не конкретно, у загальній формі; запитання, які викликають у 

допитуваної особи асоціації і допомагають їй згадати окремі факти, відновити в пам’яті 

забуті події, контрольні запитання – це запитання для перевірки правильності інформації, що 

повідомляється особою [2, с.12]. У цьому випадку присяжний запитує про джерела, з яких 

допитувана особа одержала відомості, про час і обставини, за яких особа сприймала певну 

подію, хто може підтвердити показання. 

Присяжний наділений правом просити головуючого роз’яснити норми закону, що 

підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни і поняття, зміст 

оголошених у судовому засіданні документів, ознаки злочину, у вчиненні якого 

обвинувачується особа. Законодавець закріпив це право з урахуванням того, що присяжним 

може бути пересічний громадянин України, яких не матиме юридичної освіти і відповідних 

знань у галузі юриспруденції.  

Зазначені процесуальні права не поширюються на запасних присяжних, які відповідно 

до ч. 10 ст. 387 КПК України під час судового засідання мають постійно перебувати на 

відведених їм місцях і до ухвалення вироку можуть бути включені до складу основних 

присяжних у разі неможливості кого-небудь з основних присяжних продовжувати участь в 

судовому розгляді. У випадку залучення запасного присяжного до складу основних 

присяжних права, закріплені у ч. 1 ст. 386 КПК України, стають елементом процесуального 

статусу цього присяжного [5, 82]. 

Обов’язки присяжного, як частина його процесуального статусу, були розглянуті 

нами в ході дослідження підстав усунення присяжного від подальшої участі в судовому 

розгляді, тому в даному підрозділі вони не досліджувалися. 

Таким чином, під правовим статусом присяжного потрібно розуміти юридично 

закріплене становище громадянина, включеного до списку кандидатів у присяжні і 

залученого в установленому законом порядку до участі в розгляді судом кримінального 

провадження відповідно до процедури формування колегії присяжних, що реалізується за 

допомогою наданих КПК України та іншими законами прав і покладених на нього 

обов’язків. 
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АДВОКАТСЬКА ЕТИКА: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

Найвищим критерієм оцінки діяльності ключових інститутів держави, що становлять 

систему правоохоронних та правозахисних органів є дієвий захист прав людини. Безперечно 

ратифікувавши Європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 

(1950 p.), Україна взяла на себе зобов'язання, що: кожен, чиї права та свободи, визнані 

Конвенцією, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в 

національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали 

свої офіційні повноваження. [3, ст. 13]. 

Особливе місце у юридичному механізмі захисту прав людини посідає адвокатура, 

рівень розвитку якої є одним із індикаторів демократичності суспільства, одна з ознак стану 

захищеності прав людини. Конституція України (ст. 59) покладає надання правової допомоги 

громадянам та юридичним особам саме на адвокатуру та проголошує щонайважливішу 

соціальну функцію адвокатури - забезпечення права на захист від обвинувачення та надання 

правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах. Реалізація цих 

конституційних норм вимагає принципово нового підходу до оцінки соціальної цінності 

адвокатури, вироблення критеріїв ефективності її діяльності щодо забезпечення прав 

людини, що нерозривно пов'язано з підвищенням престижу адвокатської професії. Все це 

актуалізує проблему застосування правових засад адвокатської діяльності, а зокрема 

адвокатської етики як особливих деонтологічних вимог і правил, що  розглядаються 

світовою адвокатською спільнотою як необхідна передумова повноцінного функціонування 

адвокатури, виконання нею її важливої соціальної ролі в демократичному суспільстві. 

Вагомий вклад у запровадження високих морально-етичних стандартів до адвокатської 

діяльності внесли відомі юристи-практики минулих епох і сучасності. Етичні аспекти 

професійного правозаступництва в Україні висвітлювалися у працях Т. В. Варфоломеєвої, 

Ю. М. Грошевого, О. Л. Жуковської, Я. П. Зейкана, В. В. Леоненка, С. М. Логінової, 

І. Є. Марочкіна, М. М. Михеєнка, О. О. Ніколаєва, В. Д. Нора, О. Д. Святоцького, 

С. С. Сливки та інших вчених.  

Надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від 

адвокатів слідування високим етичним стандартам поведінки. При цьому специфіка, 

комплексний характер обов’язків, що покладені на адвокатуру, обумовлюють необхідність 

збалансування засад служіння адвоката інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства 

в цілому, дотримання принципів законності і верховенства права.[4] 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання 

Правил адвокатської етики  як одного з основних професійних обов’язків адвоката. Правила 

мають на меті уніфіковане закріплення традицій і досвіду української адвокатури в сфері 

тлумачення норм адвокатської етики, а також загальновизнаних деонтологічних норм і 

правил, прийнятих у міжнародному адвокатському співтоваристві. Вони слугують 

обов’язковою для використання адвокатами системою орієнтирів при збалансуванні, 

практичному узгодженні ними своїх багатоманітних та іноді суперечливих професійних прав 

та обов’язків відповідно до статусу, основних завдань адвокатури та принципів її діяльності, 
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визначених Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та іншими законодавчими актами України, а також закріплюють єдину систему 

критеріїв оцінки етичних аспектів поведінки адвоката у дисциплінарному провадженні 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Основою нормативної професійної 

етики є детальне розроблення її нюансів, що застосовуються у конкретній професійній 

діяльності й випливають з різного рівня вимог, які висуваються суспільством до ряду 

професій. Такі етичні норми мають бути прямо пов'язані з індивідуальною мораллю 

представників певної професії. Інакше професійна діяльність не може здійснюватись взагалі 

або здійснюється на неналежному рівні. Щоб уникнути цього, потрібні конкретизація, 

максимально можливе чітке визначення моральних вимог до представників певних професій, 

що і зумовлює розроблення етичних кодексів, які й актуалізують проблему шкали цінностей. 

Визначаючи принципи адвокатської етики, українські вчені відносять до них такі, як: 

адвокатська таємниця; домінування інтересів клієнта; престиж професії; обмежене 

рекламування діяльності адвокатів [1, 8]. 

Важливу роль у визначенні законності та етичності засобів захисту, які 

використовують адвокати у своїй діяльності, відіграють кодекси адвокатської етики, 

прийняті адвокатурами багатьох країн світу. Слід зауважити, що кожен народ, кожна 

держава йшли своїм шляхом до створення кодексів професійної (юридичної, адвокатської) 

етики. Сьогодні основним документом, що регулює адвокатську етику в США, є Моральні 

правила професійної поведінки адвоката, прийняті Конгресом 2 серпня 1983 р. Крім 

федерального зібрання етичних норм для адвокатури у кожному штаті є локальні правила 

етичних норм. У Великій Британії професійна поведінка соліситорів і баристерів 

регулюється відповідними правилами. Так, у 1974 р. було прийнято Керівництво 

професійною поведінкою соліситорів. Діє прийнятий 1 січня 1981 р. Кодекс поведінки 

баристерів Англії та Уельсу. Свій Кодекс професійної поведінки адвоката прийняла 

Канадська спілка адвокатів у 1987 р. Кодекс правил здійснення адвокатської діяльності 

адвокатів Європейського Співтовариства, прийнятий у Страсбурзі в жовтні 1988 р., так 

званий Деонтологічний кодекс, також звертає увагу адвокатів на те, що відносини довіри не 

можуть існувати, якщо є сумніви в чесності, порядності, справедливості чи щирості адвоката. 

Міжнародне юридичне співтовариство також прийняло відповідний документ, що є зводом 

етичних вимог адвокатської професії, — Генеральні принципи етики адвокатів, в м. 

Единбурзі в 1995 р., їх мета — встановлення загальноприйнятого професійного стандарту, 

якому повинен відповідати адвокат у будь-якій країні світу. У цьому документі 

підкреслюється, що етичними вимогами адвокатської професії, зокрема, є компетентність 

адвоката, знання й розуміння ним закону, вимогливість до себе, шанування інтересів клієнта, 

додержання конфіденційності у відносинах із клієнтами тощо. 

Сучасні політичні процеси, що відбуваються в Україні, безперечно зумовлюють 

необхідність докорінного оновлення усієї правозахисної системи, у тому числі і адвокатури. 

Адвокатура за своєю природою є інститутом громадянського суспільства. Тобто, її діяльність 

по наданню юридичної допомоги і правовому захисту адресована як окремим особам, їх 

об’єднанням, так і суспільству в цілому. Без дистанціювання її від органів державної влади і 

надання широкої автономії, виконання таких функцій може бути дещо ускладненим. Проте 

водночас специфіка статусу цього інституту полягає в тому що адвокатура виконує і 

функцію учасника державної правоохоронної діяльності і правосуддя, виступаючи гарантом 

кваліфікованої юридичної допомоги. Тому вищенаведений аналіз законодавства та 

міжнародних пактів з прав людини, що декларуються державою, показує, що юридична 

допомога усвідомлюється як одна з важливих гарантій прав особи, реалізація якої 

забезпечується державою, зокрема безкоштовно, з урахуванням майнового положення особи, 

що потребує юридичної допомоги. Факт покладання державою на адвокатуру таких вагомих 

обов’язків безперечно обумовлює дотримання високих етичних засад адвокатами України.  
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СВОБОДА СОВІСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ  

ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ  

Зміст категорії «свобода совісті» – це право громадян сповідувати будь-яку релігію 

або не сповідувати жодної, відправляти релігійні культи або додержуватися гуманістичного 

світогляду. Свобода совісті є одним із конкретних проявів свободи людини в суспільстві. 

Вона виступає важливим світоглядним, етичним та правовим принципом і вважається 

найбільшою цінністю. Свобода совісті як соціальна цінність доповнюється її юридичною 

характеристикою, а відтак її необхідно розглядати і як правове явище в контексті всіх інших 

прав та свобод, що входять до правового статусу особи. Звідси випливає визначення свободи 

совісті у ширшому змісті – свобода переконань, тобто право людини обирати, відстоювати 

власні переконання і здійснювати їх.  

В історичному аспекті це право існувало у різних формах. Так, у первісному 

суспільстві свобода совісті регламентувалася лише моральними нормами, які добровільно 

визнавалися всіма членами. В рабовласницькому суспільстві, особливо при існуванні 

деспотії, релігія перетворюється на форму суспільної свідомості, тому принцип свободи 

совісті набуває обмежень і починає заявляти себе традиціями вільнодумства. В епоху 

Середньовіччя, коли релігійний світогляд панував у всіх сферах людської життєдіяльності; 

сповідування релігії вважалося обов’язковим. За цих умов принцип свободи совісті не 

виступав як право вільно визначати своє ставлення до релігії. Лише у XVI – XVIII ст. відомі 

філософи й учені – М. Монтень, П. Бейль, Б. Спіноза, Ф. Вольтер, Ж. Мельє, П. Гольбах, 

Д. Дідро, К.-А. Гельвецій, Ж.-0. Ламетрі, які боролися з феодальним абсолютизмом і 

офіційною церковною владою, сформували варіант свободи совісті подібний до 

теперішнього розуміння. У ХIХ – ХХ ст. свобода совісті у західноєвропейському суспільстві 

трактується як право вільного вибору того чи іншого віросповідання, а також гуманістичного 

світогляду. Принагідно зазначимо, що в колишніх соціалістичних країнах свобода совісті 

мала деформований характер. Роль релігії та церковних організацій у суспільному житті 

вкрай принижувалася, водночас атеїстично-просвітницька діяльність фактично 

перетворилася на засіб контролю тоталітарної держави за свідомістю громадян.  

Принцип свободи совісті в Україні отримує свій чіткий законодавчий статус в умовах 

переходу до правової держави, розгортається його повна дія щодо захисту  невід’ємних прав 

людини. Згідно з Конституцією України (ст. 35), свобода совісті – це право на свободу 

світогляду і віросповідання, свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. 

Це конституційне визначення є основним змістовним елементом інституту свободи совісті, 

виступає її найвищою юридичною силою. Вона надає рівні можливості щодо реалізації 

власних духовних потреб і віруючим, і невіруючим. Ця стаття Основного Закону закріплює 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80
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також відокремлення церкви від держави. Дане положення є вирішальною передумовою для 

досягнення юридичної рівності в релігійній сфері, усунення дискримінацій щодо віруючих 

або невіруючих; відокремлення релігії від сфери державно-правового життя.  

У сукупності юридичних норм, що складають інститут свободи совісті, особливого 

значення набуває конституційна заборона підбурювання, ворожнечі й ненависті у зв’язку з 

релігійними віруваннями. Така норма покликана сприяти формуванню нормальних відносин 

між представниками різних конфесій, віруючими і невіруючими. Ці конституційні 

положення поєднуються із законодавством про релігійні культи і створюють єдиний 

комплекс правового регулювання та важливих гарантій здійснення свободи совісті.  

Відокремлення церкви від держави не означає того, що закони, де втілено 

загальнодержавну волю і волю інших політичних суб’єктів, взагалі не регулюють відносини 

між церковними організаціями і державними органами. Оскільки релігія є складовою 

частиною суспільства, держава зобов’язана захищати й надійно регулювати такі відносини.  

При цьому на перше місце виступає надання з боку держави можливості сповідувати 

будь-яку релігію за умов, що відправлення будь-якого релігійного культу не порушує 

законів, не посягає на права інших громадян і не шкодить здоров’ю людей. 

В українській державі свобода совісті є конституційним принципом, нормою 

державного права: кожному громадянинові надано право й забезпечена можливість вільно 

визначати своє ставлення до релігії, тобто сповідувати будь-яку релігію чи бути 

вільнодумцем. Свобода совісті оберігається цивільним, кримінальним, адміністративним та 

сімейним правом; питання щодо забезпечення свободи совісті є в законах про працю, 

народну освіту, інших законодавчих актах. 

В суспільстві здійснено секуляризацію державно-правових відносин: в галузі освіти, 

трудових відносин, соціального забезпечення. Відтак регулятивно-санкціонуюча роль релігії 

та церкви повністю усунута. Ці й багато інших сфер соціального життя повністю 

перебувають у віданні держави і правотворчих суспільних організацій. Держава встановлює 

обсяг прав та обов’язків будь-яких організацій, у тому числі релігійних, визначаючи їхні 

функції. Як бачимо, релігійні організації не виключені зі сфери дії державних законів. 

Релігія визнається особистою справою у тому випадку, якщо вона не завдає шкоди 

інтересам держави і суспільства. Забезпечуючи свободу совісті, держава дозволяє діяльність 

релігійних організацій за умов, що вони додержуються чинного законодавства, відправлення 

культів не призводить до порушення громадського порядку і не супроводжується 

посяганнями на права віруючих. Реалізація права віруючих на відправлення релігійних 

культів забезпечується спеціальними законами й контролем за неухильним додержанням їх з 

боку держави та її органів, зокрема Державного Комітету України з питань релігій, його 

уповноважених при місцевих радах народних депутатів. 

В нашій країні діє Закон «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 

1991 р. з наступними доповненнями й внесеннями. Цей закон та інші законодавчі акти, 

видані відповідно до нього, складають законодавство України про свободу совісті й релігійні 

організації. Центральною є ст. З, в якій визначається поняття гарантованої для кожного 

громадянина свободи совісті: «Це право включає свободу мати, приймати і змінювати 

релігію або переконання за своїм вибором і свободу, одноособове чи разом з іншими 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, 

відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання».  

Велике навантаження має ст. 5 про відокремлення церкви (релігійних організацій) від 

держави, де визначаються обов’язки обох сторін між собою: держави щодо церкви і 

релігійних організацій перед державою та суспільством. У самій назві статті міститься 

істотне нововведення – вживаються два нероздільні поняття «церква» і «релігійні 

організації», які водночас є тотожними і трохи відмінними. Якщо церква може тлумачитися 

як соціально-демократичний інститут, то релігійні організації – це об’єднання одновірців 

якогось культу, віросповідання, конфесії. До речі, більшість з таких об’єднань (особливо 

східні культи) не називають себе церквою. 

Надзвичайно вагомий блок проблем охоплено ст. 6 Закону, яка стосується 

відокремлення школи від церкви (релігійних організацій). Вона передбачає навчання в усіх 
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ланках державної системи народної освіти, забезпечує на приватних засадах діяльність 

мережі релігійних закладів навчання і освіти обраною мовою, індивідуально або спільно, 

дітей і дорослих, з використанням для цього церковних приміщень або тих, що надаються їм 

у користування. Закон передбачає, що релігійні організації створюють навчальні заклади й 

групи згідно з власними внутрішніми настановами, а викладачі та проповідники зобов’язані 

виховувати своїх слухачів у дусі терпимості й поваги до громадян, які не сповідують релігії, 

та до віруючих інших віросповідань. 

Закон «Про освіту», прийнятий українським парламентом ще у травні 1991 р., 

деталізує принципи наукового, світського характеру освіти у державних навчально-виховних 

закладах, що є вільними, незалежними від політичних партій, інших громадських і 

релігійних організацій, хоч належність працівника освіти до якоїсь з них не є перешкодою 

для педагогічної діяльності. Доступ до різних форм і рівнів освіти надається громадянам 

незалежно від їхнього ставлення до релігії. Священнослужителі нарівні з іншими праців-

никами науки, культури, інших сфер життя суспільства за рішенням ради навчально-

виховного закладу можуть брати участь у навчально-виховному процесі, керівництві 

учнівськими, студентськими об’єднаннями за інтересами, сприяти інтелектуальному, 

культурному розвиткові учнівської, студентської молоді, надавати консультаційну допомогу 

педагогам. Так само, як і інші педагогічні працівники, духовна особа зобов’язана, зокрема, 

готувати молодого громадянина до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними угрупованнями. 

У другому розділі Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» констатується, 

що релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб 

громадян сповідувати й поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та 

інституційної структури. Релігійними організаціями є релігійні громади, релігійні братства, 

релігійні управління і центри, монастирі, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні 

заклади, а також об’єднання, що складаються із щойно зазначених релігійних організацій. 

Релігійні організації приймають свої статути (основні положення), які відповідно до 

цивільного законодавства визначають їхню правоздатність і підлягають реєстрації. Релігійна 

організація визнається юридичною особою з моменту реєстрації її статуту (положення). Як 

юридична особа, релігійна організація користується правами і несе обов’язки відповідно до 

чинного законодавства та свого статуту (положення). 

У законодавстві про релігійні культи гарантується у порядку, визначеному чинним 

законодавством, право для виконання статутних завдань засновувати видавничі, 

поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші 

підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають 

право юридичної особи (ст. 19). 

Законодавство наділяє релігійні організації і громадян широкими правами, які 

пов’язані зі свободою віросповідання. За ст. 21, релігійні організації мають право засновувати 

й утримувати вільно-доступні місця богослужінь або релігійних зібрань, а також місця, 

шановані в тій чи іншій релігії (місія, паломництво). 

К. М. Гринь 

Львівський державний університет  

внутрішніх справ 

ПРАВО ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ НА ЩОРІЧНУ ТА ДОДАТКОВУ ВІДПУСТКУ  

ТА СТАН ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Право на відпочинок є одним із основоположних прав людини  та громадянина.  

Законодавством передбачено надання щотижневого відпочинку, а також оплачуваної 

щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій. 

Утворення Національної поліції України стало одним із важливих кроків українського 

суспільства серед євроінтеграційних реформ та відбудови правової демократичної держави. 

Однак, серед нормативного та правозастосовного аспектів означеної реформи увагу 

науковців привертають численні недоліки та суттєві вади.  
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Серед учених-трудовиків, які досліджували зазначені проблеми, можна виокремити 

О. В. Афанасьєва, Л. Ю. Бугрова, В. С. Венедіктова, В. В. Гончарук, М. І. Гордієнка, 

М. І. Іншина, І. І. Ішутіна, В. Я. Кияна, О. В. Кузніченко, О. В. Лавріненка, К. Ю. Мельника, 

Л. В. Могілевського, Т. О. Нестерову, О. М. Обушенка, С. В. Попова, О. А. Снегура, 

В. І. Щербину. 

О. Є Мачульська [1, с. 25- 26] розуміє соціальне забезпечення як сукупність гарантій з 

охорони праці і здоров’я працівників, навколишнього середовища та мінімальних стандартів 

оплати праці. Дослідниця обмежує коло суб’єктів щодо яких може здійснюватися соціальне 

забезпечення з боку уповноважених органів державної влади (тобто лише щодо працівників). 

Як відзначає Н. В. Пададименко [2, с. 327], під соціальним забезпеченням працівників 

слід розуміти діяльність держави за рахунок коштів Державного бюджету в рамках 

соціального страхування, соціальної допомоги та соціального обслуговування щодо певної 

категорії працівників. Ми приєднуємося до зазначено концепції, оскільки вказаний підхід є 

відмінним від запропонованих вище, зокрема: визначено джерело фінансування соціального 

забезпечення; виокремлено форми соціального забезпечення за допомогою яких держава 

підтримує окремі категорії населення. 

На сьогодні для працівників поліції все більшої актуальності набуває проблематика 

правового регулювання обчислення тривалості та порядку надання щорічних відпусток 

поліцейських, оскільки продуктивність праці та ефективність виконання поліцейським своїх 

безпосередніх обов’язків, відновлення сил та енергії поліцейського, його здоров’я, напряму 

залежать від тривалості відпочинку, зокрема, відпусток.  

Право працівника поліції на відпочинок – конституційне право, [3]  на яке, відповідно 

до ст. 45 Конституції України, має право кожен хто працює. Це положення знайшло своє 

відображення та деталізацію і у Кодексі законів про працю України, Законі України «Про 

відпустки», Законі України «Про Національну поліцію». Таким чином, принцип «право на 

відпочинок» займає суттєве місце у системі принципів сучасного трудового права, а 

відпустка, у свою чергу, є одним із значущих способів його реалізації. 

Якщо аналізувати Кодекс законів про працю(далі — КЗпП), а саме ст. 76 в якій 

зазначено, що додаткові відпустки надаються працівникам: 

– за роботу із шкідливими і важкими умовами праці; 

– за особливий характер праці; 

– в інших випадках, передбачених законодавством. [ 4 ] 

Схоже положення щодо права поліцейського на додаткову відпустку передбачено у 

ч.2 ст.92 ЗУ «Про Національну поліцію»,а саме: 

Поліцейському надаються  додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі 

відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати (грошового 

забезпечення) та інші види відпусток відповідно до законодавства про відпустки. 

Збігається з даним положенням і ч.3 ст.93 де вказано, що за кожний повний 

календарний рік служби в поліції після досягнення п’ятирічного стажу служби 

поліцейському надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але не 

більш як п’ятнадцять календарних днів. [5] 

 Проте поліцейські не можуть претендувати на додаткові щорічні відпустки за 

особливий характер праці та у зв’язку з ненормованим робочим днем, які регулюються ст. 8 

Закону України «Про відпустки» [6]. Зазначена стаття встановлює, що щорічна додаткова 

відпустка за особливий характер праці надається: 1) окремим категоріям працівників, робота 

яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або 

виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах 

підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком 

виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України. Для 

працівників Національної поліції за цим Списком не передбачена можливість отримання 

додаткової відпустки за умови праці, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та 

здоров’я. Зазначена ст. 8 Закону України «Про відпустки» також не передбачає можливості 

надання поліцейським додаткової відпустки у зв’язку з ненормованим робочим днем 
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Серед різноманітних аспектів реформування поліції, на нашу думку, доцільно 

зосередити увагу на новому законі «Про Національну поліцію», який регулює види щорічних 

відпусток поліцейських, їх тривалість, порядок обчислення та надання, так як недоліки у 

означених питаннях можуть стати підставами як для порушення трудових прав працівників 

поліції, так і для нехтування з боку керівництва правом підлеглих на відпочинок.  

Проблемою в законодавстві яким  регулюється діяльність поліції є те, що з кожним 

роком праці даному працівнику до основної щорічної оплачуваної відпустки надається лише 

один день. На нашу думку це є досить мало, адже працюючи на даній роботі потрібно 

надавати до основної по 2-3 дні відпочинку, аби з новими силами, справді сповненими сил 

повертатись на важкі, небезпечні, шкідливі умови праці. 

Вдосконалення правового регулювання тривалості та надання щорічних та 

додаткових  відпусток для працівників поліції має особливу актуальність на сучасному етапі, 

адже від них залежить значна роль продуктивності праці. 
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РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙ МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ 

Серед  найважливіших прав і свобод людини, на думку фахівців міжнародного права, 

чільне місце посідає право на свободу совісті, релігій та переконань. У філософсько-

правовому аспекті ставлення до прав і свобод людини тісно пов’язане з двома основними 

напрямками юридичної думки: природно-правовим і позитивістським. Якщо природно-

правові теорії розглядають права людини як природні, невід’ємні, як такі, що обумовлені 

розумом, «волею Бога», то позитивістські теорії визнають права і свободи, встановлені 

державою. У першому випадку закон лише фіксує вже існуючі права і свободи, у другому – 

створює їх. Це стосується й визначення права на свободу совісті. 

Перші міжнародні норми, які торкалися свободи віросповідань, з’явилися в царині 

захисту інтересів релігійних меншин здавна у відносинах окремих держав. Так, іще 1555 р. в 

Аугсбурзькому мирному договорі передбачалася рівність католиків і лютеран у межах 

Священної Римської імперії. Коли за Гентським (1713 р.) і Паризьким (1763 р.) договорами 

французькі колонії Акадня і Квебек (у Канаді) відійшли до протестантської Англії, в них 

були гарантовані права на свободу віросповідання католикам. Але впевнено про свободу 

совісті, релігій, переконань для всіх людей можна говорити тільки після прийняття низки 

міжнародних документів про права і свободи людини в 50-х рр. XX ст. 
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Серед цих документів – Загальна декларація прав людини (1948 р.), Декларація прав 

дитини (1959), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р., вступив в 

силу 1976 р.), Конвенція про статус апатридів (1954 р.), Конвенція про статус біженців 

(1951 р.), Європейська конвенція з прав людини (1950 р.), Декларація про ліквідацію всіх 

форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань (1981), Паризька хартія 

нової Європи (1990) та ін. Передусім відзначимо, що в усіх документах подано чітке 

визначення права на свободу думки, совісті й релігії. Це право означає свободу мати чи 

приймати релігію або переконання на свій вибір, а також свободу сповідувати свою релігію 

чи переконання, як одноосібно, так і спільно з іншими, публічно чи приватно, у відправленні 

культу, виконанні релігійних і ритуальних обрядів та вчень 

У ряді документів міжнародної співдружності визначено вимоги до держав про 

заборону законом будь-якого примусу громадян під час вибору їхнього ставлення до релігії, 

до сповідання або відмови від сповідання релігії, а також розпалювання ворожнечі й 

ненависті у зв’язку з віросповіданням. Наприклад, у Міжнародному пакті про громадянські 

та політичні права наголошується, що «будь-який виступ на користь національної, расової чи 

релігійної ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації, ворожнечі або 

насильства, повинен бути заборонений законом» (ст. 20). 

Національне законодавство відповідає міжнародним вимогам; зокрема, чинним 

законодавством забороняється в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, нетерпимість до 

невіруючих і віруючих інших віросповідань, а також примушувати громадян визначатись у 

їхньому ставленні до релігії, до сповідання чи відмови від сповідання релігії, до участі чи 

неучасті в богослужіннях та ін. 

Міжнародні документи привертають увагу суб’єктів міжнародних відносин також і до 

заборони та викоренення дискримінації в різноманітних сферах суспільної діяльності за 

ознакою належності до релігії. Так, Конвенція щодо дискримінації у сфері праці й занять 

(1958 р.) дискримінацією в цій сфері визнає «всяке розрізнення, виняток або перевагу, які 

гарантуються за ознакою релігії» (ст. 1). Водночас не є дискримінацією додержання 

віруючими вимог правил безпеки чи пов’язаних із цим винятків, переваг у тій чи тій галузі 

діяльності (скажімо, на будівельних роботах, за водіння автомобіля мусульманками та ін.). 

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (1960 р.) під дискримінацією 

визначає «всяке розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу» в галузі освіти за ознакою 

релігії. Однак не визнається дискримінацією роз’єднана система освіти чи навчальних 

закладів, до яких вступають добровільно, які збереглися чи були створені за мотивами 

релігійного чи мовного характеру (наприклад, у країнах ісламу хлопчиків і дівчаток 

навчають в окремих школах). Аналогічні вимоги існують також у правових документах: 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права – статті 24, 26, 27; Декларація прав 

дитини (1959 р.) та ін. 

Велику увагу міжнародні документи приділяють забезпеченню свободи совісті, релігії 

та переконань окремим категоріям населення (біженцям, апатридам, релігійним і 

національним меншинам тощо). Відповідно до цього Конвенція про статус біженців вимагає 

від держав «ніяким чином не відсилати чи повертати біженців на кордон країни, де їхнім 

життю чи свободі загрожує небезпека через їхню релігію...» (ст. 33). Аналогічні вимоги 

ставить перед державами і Конвенція про статус апатридів (апатрид – особа, котра не є 

громадянином якої-небудь держави за її законами – ставитися «до апатридів без жодної 

дискримінації за ознакою їхньої ... релігії» (ст. 3). У Міжнародному пакті про громадянські 

та політичні права зазначено, що в країнах, де існують релігійні меншини, особам, які 

належать до таких меншин, «не може бути відмовлено у праві спільно з іншими членами тієї 

ж групи ... сповідувати свою релігію та виконувати її обряди» (ст. 27). Це також текстуально 

відповідає Паризькій хартїї нової Європи (1990 р.). Також Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права наголошує, що «держави, які беруть участь у цьому Пакті, 

зобов’язуються поважати свободу батьків і законних опікунів, забезпечувати релігійне та 

моральне виховання своїх дітей відповідно до власних переконань» (ст. 18).  

Надзвичайно складним питанням у справі забезпечення свободи релігій є альтернативна 

військова служба. Віра, а інколи й безрелігійний світогляд (пацифісти) багатьох людей не 
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дозволяє їм служити в армії. У більшості країн, де існує загальна військова повинність, 

законодавство передбачає для таких осіб можливість альтернативної, тобто цивільної державної 

служби, яка за строком довша під військової. 8 березня 1989 р. Комісія міжнародного права 

ООН прийняла резолюцію, що визнає право кожної людини на альтернативну службу як 

законне здійснення свободи думки, совісті, релігії, та закликала держави прийняти 

законодавство про увільнення від військової служби за мотивами совісті. Відносно подвійного 

терміну альтернативної служби Комісія міжнародного права визнала, що він не може 

розглядатися як прихована форма покарання за відмову служити у військових формуваннях. 

Варто також додати, що міжнародне співтовариство створило надійні договірні 

механізми забезпечення виконання міжнародних стандартів із прав людини. Зокрема, 

контроль за їхнім дотриманням здійснюють такі органи: Комітет ООН із прав людини, 

Комісія ООН із прав людини, Європейська комісія з прав людини, Європейський суд із прав 

людини. Існують також неурядові організації: Міжнародна ліга з прав людини, Міжнародний 

комітет із амністії тощо. Предметом розгляду цих організацій є порушення права на свободу 

думки, совісті та релігії. 

Узагальнюючи положення міжнародних правових актів про права і свободи людини, 

можна зробити такі висновки щодо права на свободу совісті: 

– всі правові документи світової співдружності поряд з іншими правами і свободами 

вимагають поважного ставлення до права на свободу совісті, релігій, переконань з боку 

суб’єктів міжнародного права, а також створення відповідних умов для цього в межах 

національних держав; 

– міжнародні правові акти вимагають і визнання суб’єктами міжнародного права 

рівноправності громадян у всіх сферах суспільного життя незалежно від їхніх переконань і 

віросповідання, а також усіх прав і свобод кожній людині, незалежно від релігійних, 

політичних або інших переконань; 

– міжнародні правові документи не заперечують внутрішньої компетенції держави у 

справах захисту чи регулювання права на свободу совісті, порядок його здійснення, обсяг чи 

межу реалізації свободи віросповідання. Іншими словами, міжнародне право не визначає, як 

саме держава повинна виконувати взяті на себе зобов’язання щодо забезпечення свободи 

віросповідання. Так, Загальна декларація прав людини відзначає, що під час «здійснення 

своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати лише таких обмежень, які встановлені 

законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та 

задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в 

демократичному суспільстві» (ч. 2 ст. 29). Подібне допущення на обмеження прав і свобод 

людей існує і в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, де зазначено, що 

«свобода сповідувати релігію чи переконання підлягає лише обмеженням, які встановлено 

законом і які є необхідними для охорони громадської безпеки, порядку, здоров’я і моралі, так 

само як і основних прав та свобод інших осіб» (ч. 3, ст. 18);  

– міжнародні правові акти політичні та громадянські права людини визначають 

водночас право на свободу думки, совісті й релігії. «Це право включає свободу мати чи 

приймати релігію або переконання на свій вибір, а також свободу сповідувати свою релігію 

чи переконання...» (Стаття 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права). 

Законодавство України наголошує не тільки право на віросповідання, а й право не 

сповідувати ніякої релігії. Так, законодавство України визначає, що кожний має право на 

свободу совісті думки і релігії. Це право криє в собі свободу сповідувати чи не сповідувати 

релігію, змінювати її. (Стаття 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», ст. 35 Конституції України). 

Отож, у розумінні свободи совісті міжнародною співдружністю та Україною є 

змістовна і принципова розбіжність, оскільки перша не виголошує права не сповідувати 

ніякої релігії. Але в підтримку законодавства України можна витлумачити визначення 

свободи совісті в Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на основі 

релігії чи переконань. (Резолюція ООН від 25. XI 1987 р.). У ній ідеться не просто про право 

«мати релігію чи переконання», не залишає жодного сумніву в тому, що норми 

міжнародного права не заперечують права кожної людини мати інші переконання; 
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– норми в царині права на свободу совісті, викладені в різноманітних міжнародних 

документах про права і свободи громадян, не є нормами прямої дії. Тобто, вони самі 

безпосередньо, без необхідного забезпечення їх національним законодавством, не здатні 

гарантувати громадянину його право на свободу думки, совісті, релігії. Тому в багатьох 

міжнародних документах про громадянські та політичні права наголошується про обов’язок 

держави забезпечити особам їхні права та свободи. Наприклад, ст. 2 вже згадуваного 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права відзначає, що «кожна держава, яка 

бере участь у цьому Пакті, зобов’язується поважати і забезпечувати всім особам права, 

визнані в цьому Пакті, без будь-якого винятку щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження...» 
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ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ 

ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСНИКОМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

Будь-яка поведінка людини (у тому числі й кримінально-процесуальне доказування) 

представляє собою єдність свідомо-вольових і дієво-енергетичних процесів, суб’єктивного і 

об’єктивного, внутрішнього і зовнішнього. З однієї сторони, думки і почуття людини 

знаходять свій прояв в її конкретних діях; а з іншої – на підставі цих дій є можливість 

визначити справжні наміри людини. Відділити в реальній поведінці її внутрішні 

характеристики від зовнішніх неможливо. Однак в пізнавальних цілях, в науці 

кримінального процесу (а не тільки кримінального права, де це вже має місце), вважаємо, за 

доцільне виділяти як суб’єктивну (про суб’єктивну сторону докладніше див.: [1, с. 217-223]), 

так і об’єктивну сторону кримінально-процесуального доказування. 

Категорія «об’єктивної сторони» є найбільш науково дослідженою в кримінальному 

праві. Так, під об’єктивною стороною складу злочину науковці розуміють сукупність 

зовнішніх ознак вчиненого злочину [2, с. 7]. Однак, в науці кримінального права нема 

єдиного підходу щодо кількості та змісту таких ознак. Не вдаючись до аналізу різних позицій 

щодо цього питання (оскільки це виходить за рамки не лише нашого дослідження, а й взагалі 

науки кримінального процесу), зауважимо, що найбільш поширеною є думка, згідно з якою 

ознаками об’єктивної сторони складу злочину є діяння (дія або бездіяльність), суспільно 

небезпечні наслідки (певна шкода об’єкту), причинний зв’язок, спосіб, засоби, місце, час, 

обстановка вчинення злочину [2, с. 7]. 

Вважаємо, що розуміння сутності та змісту процесуального доказування (тобто не 

лише кримінального, а також і доказування в цивільних, господарських, адміністративних 

справах) повинно бути аналогічним. 

Об’єктивна сторона доказування – це сукупність її зовнішніх ознак або відображення 

в об’єктивному світі пізнавальної та обґрунтувальної діяльності суб’єкта доказування (про 

розуміння сутності кримінально-процесуального доказування як пізнавальної та 

обґрунтувальної діяльності див.: [3, с. 193-201]). 

В українській кримінально-процесуальній доктрині доказування традиційно 

розуміється лише як діяльність по збиранню, перевірці (дослідженню) та оцінці доказів. З 

цього приводу, на наш погляд, варто зауважити наступне: 

– по-перше, не потрібно плутати зміст доказування та його етапи, стадії. Як в 

кримінальному праві виділяють зміст об’єктивної сторони складу злочину та стадії його 

вчинення, так, на нашу думку, і в кримінальному процесі доцільно виділяти зміст 

об’єктивної сторони доказування та етапи (стадії, елементи) його здійснення; 

– по-друге, вважаємо, що суб’єктивна сторона доказування (зокрема, правова позиція 

суб’єкта доказування по відстоюванню власного інтересу) може відображатися в 

об’єктивному світі як в процесуальній діяльності (активний прояв правової позиції), так і в 
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процесуальній бездіяльності суб’єкта (пасивний прояв правової позиції, який зустрічається 

не часто). 

Для характеристики цих двох зовнішніх форм прояву поведінки людини (суб’єкта 

доказування) – діяльності та бездіяльності, – в юридичній науці використовується такий 

узагальнюючий термін як «діяння». Однак, є очевидним, що не будь-яке діяння утворює 

об’єктивну сторону доказування. Для цього воно повинно володіти певними 

характеристиками загальними і для діяльності, і для бездіяльності. На нашу думку, до таких 

слід віднести: процесуальну (а загалом і суспільну) значущість та свідомо-вольовий 

характер. 

Процесуальна значущість діяння визначається важливістю діяння для досягнення 

мети доказування та вирішення завдань кримінального судочинства. Одним із 

найважливіших завдань кримінального судочинства є  забезпечення громадян 

кваліфікованою юридичною  допомогою. Законодавчі акти, у першу чергу ті, що покликані 

гарантувати право підозрюваного, обвинувачуваного і підсудного на захист у кримінальних 

провадженнях потребують суттєвих змін.  

У всіх сферах правового регулювання, в тому числі і в кримінальному судочинстві, 

повинні отримати послідовний розвиток і конкретизацію основні принципи, на яких 

базуються взаємовідносини між правовою державою і особою, а саме: взаємна, рівнозначна 

відповідальність держави і особи; верховенство права і суворе підпорядкування закону в 

діяльності всіх державних органів і посадових осіб; невід'ємність, непорушність і 

недоторканість основоположних прав і свобод людини. 

Існують різні точки зору щодо можливості здійснення захисту іншими фахівцями в 

галузі права. Так, наприклад В. Маляренко зазначив, що в Україні всупереч досвіду 

успішних країн поряд з адвокатами, захисниками стали інші фахівці в галузі права, знання та 

досвід яких не можна перевірити, а за непрофесійність до відповідальності не можна 

притягнути, захист перетворився на безвідповідальну комерційну діяльність [5, с. 21]. 

М. Деберг вказує, що непрофесійні захисники не володіють тією кількістю знань, які 

необхідні для здійснення кваліфікованого захисту у кримінальному провадженні, від них не 

варто очікувати дотримання правил адвокатської етики, якої зобов’язаний дотримуватись 

захисник [4, с. 36]. 

Л. В. Півненко, А. Б. Коробка зазначають, що положення чинного КПК України це 

звуження права на захист, оскільки в кодексі прописана така ж практика, як у Європі. Але ми 

ще не та країна, яка може собі це дозволити. Люди, які захищають своїх близьких у суді, 

часто набагато більш обізнані, ніж адвокати [5, с. 96]  

Таке обмеження надає державі реальну можливість забезпечувати надання 

безплатного захисту у передбачених законом випадках, впливати на якість надання послуг. 

Однак, це призвело до відчутного подорожчання адвокатських послуг в наслідок цього 

чимало тих, хто потребує правової допомоги, не зможуть її отримати. Це також означає, що 

значна кількість осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності, не матимуть змогу 

частіше бачитись з рідними, які позиціюють себе як захисники. 

У кримінальному провадженні адвокат здійснює захист, під яким розуміється вид 

адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно 

якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення (п. 5 ст. і Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність»). 

Права захисника, передбачені частинами 4 та 5 ст. 46 КПК, не є вичерпними. Під час 

здійснення захисту чи надання правової допомоги у кримінальному провадженні захисник 

має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та 

договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про 

надання правової допомоги, зокрема: звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі 
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щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, організацій, а також до 

фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб), представляти і захищати права, свободи та 

інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 

від форми власності, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до 

повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами, 

ознайомлюватися в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності 

документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, 

складати заяви, скарги, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом 

порядку, доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та 

відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і 

скарги, бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних 

органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг, збирати відомості про факти, що 

можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, 

отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, а також хід судового засідання в порядку, 

передбаченому законом, посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, 

якщо законом установлено інший обов'язковий спосіб посвідчення копій документів, 

одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних 

знань, користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами (ст. 

20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

Активними методами діяльності захисника є заява клопотань про проведення 

додаткових слідчих дій, про свою участь у слідчих діях, виклик і допит додаткових свідків, 

витребування письмових документів, надання доказів [6, с. 3]. Але зазначені активні методи 

захисту під час доказування на досудовому розслідуванні захисники застосовують не часто, 

оскільки вважають, що активній захист є біль ефективним під час судового розгляду, що 

фактично виключає активну участь захисника під час доказування на досудовому 

розслідуванні. 

Захисник може у будь-який момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх 

законними представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою 

підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ СВІДКІВ ТА ПОТЕРПІЛИХ 

Така слідча дія, як допит, досить часто практикується у процесі розслідування 

більшості кримінальних справ, у процесі якої слідчий отримує від допитуваних (свідка, 

потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого) словесну інформацію про обставини 

злочину й інші факти, що мають значення для встановлення об’єктивної істини та 

забезпечення правильного застосування закону. Виходячи з положень чинного 

Кримінального процесуального кодексу України такий вид слідчої дії, як допит свідка, 

потерпілого є однією з найпоширеніших. Адже саме з цих осіб починається процес збирання 

доказів, у результаті якого здобувається і перевіряється значна частина відомостей про 

злочин, встановлюються мотиви, мета, а також умови, за яких він відбувався та які сприяли 

його скоєнню [1, с. 1]. Тактика та процес проведення допиту має ряд особливостей. Оскільки 

проведення допиту вимагає не тільки знань вимог кримінально-процесуального закону, а й 

уміння творчо використовувати різні законні заходи, прийоми та способи впливу на особу з 

урахуванням її індивідуальних, вікових та інших особливостей. Саме врахування вікових 

особливостей під час допиту неповнолітніх свідків та потерпілих має низку ознак, на які слід 

звернути увагу. Знання цих особливостей має велике значення для обрання прийомів 

встановлення психологічного контакту, вибору режиму проведення допиту.  

Однією з основних особливостей при підготовці та проведенні допиту 

неповнолітнього свідка чи потерпілого слідчим – є правильність використання заходів і 

методів для встановлення зв’язку з допитуваною особою. Саме тому Ганс Грос вважав: 

«Свідок невмілому слідчому або нічого не розповість, або розкаже несуттєве, або зовсім 

невірне, і той же свідок дасть досить правдиві, точні і докладні свідчення тому слідчому, 

який зуміє заглянути в його душу, зрозуміти його і зуміти з ним зійтись». Вік, починаючи з 

якого неповнолітній може виступати на допиті як свідок або потерпілий, у кримінальному 

процесуальному законодавстві не визначений. У п. 3 ст. 69 КПК лише вказано, що не можуть 

бути допитані як свідки особи, які згідно з висновком судово-психіатричної чи судово-

медичної експертизи через свої фізичні або психічні вади не можуть правильно сприймати 

факти, що мають доказове значення, і давати показання про них. Вивчення судової практики 

свідчить, що з метою забезпечення дотримання захисту прав та законних інтересів 

неповнолітнього свідка чи потерпілого, сприяння слідчому, суду в отриманні повних і 

достовірних показань неповнолітнього шляхом встановлення з ним психологічного контакту, 

як правило, органами досудового слідства, судами залучається під час допиту 

неповнолітнього один або декілька педагогів [2, с. 293]. Зокрема, у Кримінальному 

процесуальному кодексі передбачено, що присутність педагога є обов'язковою вимогою при 

допиті неповнолітніх віком до 14 років, а також за рішенням слідчого – при допиті 

неповнолітніх віком до 16 років. Присутність лікаря при допиті неповнолітнього свідка, 

потерпілого віком до 16 років може бути визнана слідчим необхідною в разі відсталості у 

фізичному чи розумовому розвитку допитуваного, його хворобливості. Серед вчених панує 

думка, що неповнолітні особи (якщо вони є свідками у кримінальній справі) мають 

викликатися на допит тільки у крайніх випадках, коли без їх показань неможливо встановити 

істину у кримінальній справі, бо допит може негативно вплинути на їх психіку. В інших 

випадках, коли немає крайньої необхідності допитувати неповнолітнього, тобто у матеріалах 

справи є достатньо доказів і можна обійтись без допиту неповнолітнього, його виклик є 

недоцільним. Така позиція свідчить про визнання вченими за неповнолітніми особами 

особливого статусу.  

Важливим питанням підготовки до допиту неповнолітнього є вибір доцільного місця і 

обстановки допиту, які повинні імпонувати допитуваному, та провести його 

найефективніше. По-перше, слідчому, що проводить таку слідчу дію необхідний окремий 

кабінет. По-друге, доцільним є складання плану допиту неповнолітнього із зазначенням 

даних, які необхідно враховувати в ході допиту, кола учасників допиту та основних запитань 
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з послідовністю їх постановки. По-третє, надзвичайно важливим видається встановлення 

вищеназваного психологічного контакту, що полягає у наявності психологічної атмосфери, 

яка виявляється в оточуючій обстановці, та надання повних і правдивих показань [3, с. 332].  

До початку допиту педагогу, лікарю, законним представникам роз'яснюється їх 

обов'язок бути присутніми при допиті, а також право викладати свої зауваження і з дозволу 

слідчого задавати свідкові чи потерпілому запитання. Питання, поставлені свідкові чи 

потерпілому законними представниками, педагогом або лікарем, і їх зауваження заносяться 

до протоколу. Слідчий має право відвести поставлене запитання, але відведене запитання 

повинно бути занесене до протоколу [4, с. 603]. Присутність батька, матері чи інших 

законних представників неповнолітнього має сенс лише тоді, коли вони не є приховувачами 

злочину, не притягуються самі до відповідальності і не можуть негативно вплинути на свідка 

та його показання. Перед викликом законного представника до участі в допиті слідчий 

повинен з'ясувати, чи не є він особисто заінтересованим в показаннях неповнолітнього і які 

між ними стосунки. Перед допитом слідчий може порадитись з педагогом, лікарем, законним 

представником з приводу тактики ведення допиту, формулювання і послідовності 

постановки запитань неповнолітньому, які запитання доцільно поставити їм самим.  

Слід також враховувати, що неповнолітній свідок чи потерпілий, як правило, легше, 

ніж дорослий, піддається навіюванню, схильний до фантазування і швидше втомлюється, 

стає неуважним. Тривалість допиту неповнолітніх свідків, потерпілих повинна визначатись 

не тільки завданнями, які поставлені перед правоохоронними органами, але перш за все 

індивідуально-психологічними віковими особливостями допитуваних. Через те його допит 

не повинен бути дуже тривалим, іноді необхідні перерви в допиті [5, с. 314]. Присутність 

зазначених осіб може сприяти захисту його законних інтересів, встановленню з ним 

психологічного контакту і отриманню повних і правдивих показань. Тактичні прийоми, що 

слід застосовувати в процесі допиту залежать від особистості підлітка. У випадку допиту 

розбещених і недисциплінованих неповнолітніх, необхідно проявляти серйозність і суворість 

і, навпаки, якщо допитуваний є сором'язливим, невпевненим – слід підбадьорити та 

заохотити його [6, с. 136]. Свідок та потерпілий, який не досяг шістнадцятирічного віку, про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та за завідомо неправдиві 

показання за статтями 384 – 385 КК України він не попереджається. Йому лише 

роз'яснюється обов'язок говорити на допиті тільки правду. Отже, законодавець таким чином 

теж  надає певні переваги неповнолітнім особам. Показання неповнолітнього свідка та 

потерпілого у протоколі допиту слід записувати простими, зрозумілими йому реченнями, з 

урахуванням особливостей його мови. Щоб зайвий раз не викликати його на допит, доцільно 

з метою повної і точної фіксації перебігу і результатів допиту застосувати стенографування, 

звукозапис чи відеозапис [5, с. 314].  

Як підсумок вважаємо, що проведення допиту цієї категорії осіб обумовлюється 

віковими особливостями її психіки, що впливають на характер сприйняття, запам'ятовування 

та відтворення допитуваними обставин кримінальної справи. Слід зауважити, що при 

проведенні допиту неповнолітніх, можна досягти ефективного результату тільки у разі 

врахування усіх істотних особливостей та належної підготовки до відповідної слідчої дії. 

Однак, допит неповнолітніх як свідків так і потерпілих повинен мати місце лише у крайніх 

випадках. 
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Основним недоліком чинного законодавства, що регулює відносини в сфері 

інвестування будівництва, є обмеження кола можливих способів інвестування будівництва. 

Натомість ті способи інвестування, що значно скорочують витрати, а відтак і здешевлюють 

вартість нерухомого майна, як-от інвестиційні договори на будівництво, ставляться поза 

законом. Питання страхування відповідальності управителя і забудовника також законодавчо 

не врегульовано. 

Спосіб інвестування будівництва відіграє першорядну роль в процесі інвестування 

будівництва, оскільки інвестор, перш ніж вкладати свої кошти в об’єкт інвестування, 

аналізує ризики і законодавчі гарантії в рамках відповідних способів. Визначені ст. 4 Закону 

України «Про інвестиційну діяльність» [1] способи інвестування не можна вважати такими, 

що достатньою мірою захищають інвестора від ризиків інвестиційного процесу. 

Однією з головних причин кризової ситуації в сфері інвестування будівництва є не 

глибокий інвестиційний спад і різке зниження частки бюджетного фінансування, а 

недосконала нормативно-правова база, яка, по-перше, не захищає права та інтереси інвестора 

першого рівня, по-друге, зобов’язує в деяких випадках використовувати такі способи 

інвестування будівництва, що не тільки значно здорожчують вартість об’єкту інвестування, 

але і надають можливість реципієнту інвестицій оптимізувати податкове навантаження, що 

призводить також і до втрат Державного бюджету України[2, с.65]. 

Найвищим і основним нормативно-правовим актом, що регулює правовідносини, що 

виникають в сфері інвестування будівництва, є Конституція України [3]. Уявляється, що 

віднесення ж інших законодавчих актів до системи регулювання правовідносин у сфері 

інвестування будівництва повинно здійснюватися за наступними критеріями: 1) нормативно-

правові акти, норми яких визначають правовий статус суб’єктів правовідносин у сфері 

інвестування будівництва; 2) нормативно-правові акти, норми яких регулюють способи 

інвестування будівництва як комплекс відповідних дій; 3) нормативно-правові акти, норми 

яких дають визначення поняттям, що містяться у законодавчих актах, обраних відповідно до 

першого та/або другого критеріїв; 4) нормативно-правові акти, які поєднують в собі всі або 

декілька з перерахованих критеріїв; 5) нормативно-правові акти, норми яких регулюють 

пов’язані правовідносини, що можуть виникнути при інвестуванні будівництва. 

Законодавство в сфері інвестування будівництва характеризується розгалуженістю і 

великою кількістю нормативних актів. Слід також зазначити, що, з огляду на великий масив 

відомчих підзаконних нормативно-правових актів, це законодавство має хаотичний характер. 

При цьому досить часто суперечливість підзаконних нормативно-правових актів 

роз’яснюється листами того чи іншого відомства, що не завжди має позитивні наслідки з 

огляду на періодичну невідповідність таких листів-роз’яснень загальним нормам 

законодавства в сфері інвестування будівництва. Системоутворюючі положення щодо 

нормативного регулювання відносин у сфері інвестування будівництва містяться в Законі 

України «Про інвестиційну діяльність» [4, с. 62], проте, у зв’язку із тим, що прийнятий він 

був на початку становлення ринкових відносин в нашій державі, чітко простежується 

невідповідність його норм практичним реаліям. 

Прогалини нормативно-правового регулювання правовідносин в сфері інвестування 

будівництва, його суперечливість та хаотичний характер створюють певний вакуум, що дає 

можливість замовникам (забудовникам), а також банкам та/або іншим фінансовим установам 
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на договірному та локальному рівні у власних цілях врегульовувати такі правовідносини, не 

враховуючи прав та інтересів інвесторів першого рівня. 
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ЩОДО ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТУ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОЛЯГАЮТЬ У ПРИЙНЯТТІ  

ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

Злочини, які регламентують кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди, передбачені у двох розділах Особливої 

частини Кримінального Кодексу України (далі – КК України) (Розділ XV «Злочини проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян 

та злочини проти журналістів» (частини 3, 4 ст. 354 КК України) та Розділі XVII «Злочини у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 

послуг» (ст. 368,  частини 3, 4 ст. 368-3, частини 3, 4 ст. 368-4, частини 2, 3 ст. 369-2 

КК України) [1]. Предмет злочину є обов’язковою ознакою цих складів злочинів.   

У кримінально-правовій літературі існують різні думки науковців щодо визначення 

предмета складу злочину. У цьому зв’язку  можна виокремити два підходи. Зокрема, 

прихильники першого підходу вважають, що предмет злочину охоплює як матеріальні, так і 

нематеріальні блага (інформація, послуги) [2, с. 85; 3, с. 78]. Натомість прибічники другого – 

будь-які речі лише матеріального світу, з певними якостями яких КК України пов’язує 

наявність у діях особи ознак конкретного складу злочину [4, 171, с. 273]. 

 Ми поділяємо позицію представників першого підходу, оскільки, як слушно зазначає 

Є. В. Лащук, до предмета складу злочину поряд із матеріальними благами слід відносити 

лише ті нематеріальні блага, які можна зафіксувати як доказову інформацію (сприймати 

певними технічними засобами), побачити, почути чи вчинити щодо неї певні дії [2, с. 65–66].  

З тексту диспозицій кримінально-правових норм, що містять склади злочинів, які 

полягають у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди, 

безпосередньо випливає, що їх предметом є неправомірна вигода (чч. 3, 4 ст. 354, ст. 368, 

ч. 3, 4 ст. 368-3, ч. 3, 4 ст. 368-4, ч. 2, 3 ст. 369-2 КК України).  Відповідно до примітки до 

ст. 364-1 КК України «під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше 

майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 

нематеріального чи не грошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або 

одержують без законних на те підстав». Аналогічне  визначення міститься у ст. 1 Закону 

України (далі – ЗУ)  «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р.  [5]. 

Проаналізуємо види неправомірної вигоди, зміст яких, як слушно зазначає 

М. Б. Желік, має бланкетний характер, тобто залежить від іншої, за правило, підзаконної 

норми із іншої галузі права  [6 , с.83].  

1. Грошові кошти – це особливий товар, що є загальною еквівалентною формою 

вартості інших товарів. Грошова одиниця України – гривня – є законним платіжним засобом, 

обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України. Окрім того, 

до грошових коштів належить також іноземна валюта (ст. 192 Цивільного Кодексу України 

(далі – ЦК України) у вигляді банкнот, казначейських білетів, металевої монети, що 
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перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної 

держави (іноземних держав) [7]. 

2. Майно (окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки) (ч. 1 

ст. 190 ЦК України) [7]. Відповідно до п. «d» ст. 2 Конвенції Організації Об’єднаних Націй 

проти корупції від 31 жовтня 2003 р., що ратифікована Україною 18 жовтня 2006 р. (підстава 

251-16), майном є «будь-які активи, матеріальні або нематеріальні, рухомі або нерухомі, 

виражені в речах або правах, а також юридичні документи або активи, що підтверджують 

право власності на такі активи або інтерес у них» [8].  

3. Переваги – особливі привілеї, що створюють додаткові можливості для конкретних 

осіб, які вигідно відрізняють їх від інших [9, с. 797].  

4. Пільги полягають у звільненні різних категорій осіб від певних обов’язків, або у 

наданні їм додаткових можливостей майнового чи немайнового характеру  як різновиди 

неправомірної вигоди. Основною відмінністю, що відрізняє переваги від пільг, є те, що 

перші проявляються у праві на першочергове чи позачергове надання будь-яких благ 

(наприклад, позачергове отримання квартири від держави особою, яка має на це право, але у 

відповідному списку таких осіб не була першою.  

5. Послуга  є одним із об’єктів цивільних прав (ст. 177 ЦК України) [7]. У п. 17 ч. 1 

ЗУ «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. послуга трактується «як діяльність 

виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального 

чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для 

задоволення його особистих потреб» [10]. У науковій літературі її розглядають як 

матеріальне (наприклад, ремонт квартири, транспортного засобу) чи нематеріальне благо 

(наприклад, надання професійних консультацій), яке надається однією  особою (виконавцем) 

та споживається іншою особою (замовником) у процесі вчинення виконавцем певних дій або 

здійснення певної діяльності, або дію, спрямовану на задоволення господарської потреби 

суб’єкта [6 , с. 89].  

6. Нематеріальні активи. Це поняття передбачене у Податковому кодексі України 

(пп. 14.1.120. п. 14.1 ст. 14), відповідно до якого ними це право власності на результати 

інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні 

права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування 

майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, 

у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування 

природними ресурсами, майном та майновими правами [11]. Нематеріальні активи як 

предмет неправомірної вигоди можуть пропонуватися чи надаватися виключно суб’єктом 

права інтелектуальної власності, яких прийнято поділяти на первинні (ті, які набули такого 

права у результаті створення об’єкта права інтелектуальної власності або державної 

реєстрації прав на нього) та вторинні (ті, які особисто нічого не створили, але на підставі 

закону або договору набувають в установленому порядку виключних майнових прав 

інтелектуальної власності і правомочності щодо таких об’єктів) [12, с. 300–301].  

Кримінальна відповідальність диференційована від  розміру неправомірної вигоди. 

Зокрема, у п. 1 примітки до ст. 368 КК України закріплені її критерії. У значному розмірі 

вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, у великому розмірі – така, що у двісті і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі – така, що у 

п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 

2016 р. прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць становить 

1600 гривень [13]. Тому податкова соціальна пільга становить 800 гривень. Відтак 

неправомірна вигода у значному розмірі у цьому складі злочину становить 80000 гривень, у 

великому розмірі – 200000 грн., в особливо великому розмірі – 400000 грн.   

У чинному законодавстві не визначено мінімальний розмір неправомірної вигоди, що 

може призвести до зловживань у правозастосовній діяльності. Водночас поділяємо 

міркування М.Б. Желіка, що визначення мінімального розміру неправомірної вигоди у складі 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, не має суттєвого значення, тоді як важливо 
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те, що службова особа прийняла пропозицію (обіцянку) чи її одержала за вчинення певних 

дій чи бездіяльності. Відповідно, розмір неправомірної вигоди, навіть і мінімальний, є 

обумовлений між вигододавцем та вигодоодержувачем. Тобто такий розмір влаштовує 

спеціального суб’єкта і він готовий із використанням наданої йому влади чи службового 

становища вчинити чи не вчинити в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає 

неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи, будь-які дії.  [6, с. 88]. 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що предметом злочинів, які полягають у  прийнятті 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, є неправомірна вигода, зміст якої 

розкривається завдяки бланкетності диспозицій частин. 3, 4 ст. 354, ст. 368, частин 3, 4 

ст. 368-3, частин. 3, 4 ст. 368-4, частин. 2, 3 ст. 369-2 КК України, тобто залежить від 

нормативних приписів інших галузей законодавства. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВІДМЕЖУВАННЯ КРАДІЖКИ  

ВІД ПРИВЛАСНЕННЯ ЗНАХІДКИ 

У практичній діяльності судів нерідко виникають питання розмежування відносин, 

регульованих законодавством різних галузей права. У зв’язку з цим, одним з актуальних 

питань в практичної діяльності судових і правоохоронних органів залишається проблема 

відмежування крадіжки від привласнення знайденого майна. Як правило, подібна ситуація 

виникає у випадках, що вимагають вирішення питання про належність майна у разі, коли 

власник не відмовився від свого права власності, але при цьому втратив панування над річчю 

і нікому її не довірив. 

Основна відмінність аналізованих діянь полягає в тому, що при крадіжці винний 

своїми активними діями вилучає викрадене майно з фондів власника, звертаючи його в своє 

незаконне володіння, користування або розпорядження.  

Знайденим визнається таке майно, яке остаточно вийшло з володіння фізичної або 

юридичної особи з різних причин, але без участі винного, тобто без вчинення ним дій, які 

можуть бути визнані заволодінням (вилученням) майна. При присвоєнні знайденого майна 

особа отримує певну користь (вигоду) за рахунок майна, яке в момент їх присвоєння не 

знаходиться у будь-якому володінні, і вийшло з нього незалежно від волі і дій винного. Якщо 

ж умисел на заволодіння чужим майном виникав до виходу цього майна з володіння фізичної 

або юридичної особи і винний для реалізації своїх намірів здійснював певні дії, то його дії 

розглядалися як розкрадання [1]. 

З цього приводу судова практика в Україні дійшла до Верховного Суду України, який 

в підсумку дав однозначні висновки. Але спочатку була ухвала колегії суддів судової палати 

у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 31 жовтня 2013 року у справі № 5-4651км13.  

В даній ухвалі суд зазначив, що відповідно до положень кримінального закону 

крадіжка – це таємне викрадення чужого майна, яке полягає в незаконному вилученні його з 

володіння власника чи особи, у віданні якої воно знаходиться. При цьому не може бути 

предметом розкрадання майно, яке виявилося загубленим або вийшло з володіння власника 

внаслідок випадкових обставин. Посилання суду на поведінку після того, як він заволодів 

телефоном, як на ознаку складу злочину в його діях є безпідставним, оскільки в цій ситуації 

його відносини з потерпілою носять характер цивільно-правових. Таким чином, оскільки 

привласнення телефону, який він знайшов, не можна розцінювати як вилучення цього майна 

із законного володіння власника чи іншої особи, у віданні якої воно знаходиться, то в діях 

засудженого відсутній склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України [2]. 

Правова позиція Верховного Суду України була протилежною попередній позиції та 

зводиться до наступного. Частина перша статті 185 КК України встановлює кримінальну 

відповідальність за таємне викрадення чужого майна. Вона охороняє право власності і 

забороняє вчиняти зазначені у ній дії. Ця норма містить обов’язкові ознаки складу злочину, 

які виокремлюють (ідентифікують) фактично вчинені дії як крадіжку й відрізняють її від 

діянь, що посягають на інші об’єкти кримінально-правової охорони, або від фактів, які 

зумовлюють виникнення інших (некримінальних) правовідносин. 

Визначальною ознакою крадіжки є суб’єктивна сторона цього злочину, тобто 

психічне ставлення винної особи до вчинюваних нею дій. Така особа розуміє, що заволодіває 

чужим майном, усвідомлює, що воно належить конкретному власнику і що вона обертає його 

на свою користь протиправно шляхом таємного викрадення. Зміст суб’єктивної сторони 

цього діяння розкривається через предмет і об’єктивну сторону цього злочину, зокрема через 

його зовнішні поведінкові ознаки – місце, час, спосіб та обставини скоєння злочину. 

Предметом крадіжки завжди є будь-яке чуже майно чи майнові права на нього. 

Нерідко це майно може знаходитися на відкритій місцевості, у місцях загального 
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користування чи перебувати в іншому доступному місці. Правовий режим такого майна не 

завжди означає, що воно є нічийним, таким, від якого власник відмовився чи втратив з ним 

зв’язок. Про те, що майно, доступ до якого був неутруднений, має власника, що воно 

тимчасово з якихось причин опинилося поза увагою останнього, що власник фактично не 

втратив над ним контролю і завжди може його поновити, а також те, що особа, яка виявляє 

таке майно й заволодіває ним, фактично викрадає його, можуть свідчити такі обставини: 

— індивідуальні відмінні ознаки предмета майна (тип, вид, найменування, 

особливості тощо), з вигляду яких винна особа в змозі визначити власника майна; 

— конкретна характеристика місця перебування майна на момент його виявлення, яка 
дає можливість визначити (побачити, виявити) межі приватності місця знаходження майна; 

— зазвичай нетривалий час, упродовж якого у винної особи визріває і реалізується 
намір заволодіти майном; 

— причини появи майна на місці виявлення, умови та обставини його перебування 
там, з яких можна визначити ознаки належності майна конкретній особі та простежити її 

зв’язок з ним. 

Про умисел на викрадення майна за аналізованих підстав може свідчити поведінка 

винної особи під час та після злочину. Навіть якщо ця особа до виявлення майна мала якийсь 

свій порядок дій, після його виявлення відмовляється від своїх планів, заволодіває майном і 

зникає з місця події. Спосіб викрадення майна є таємним, одним із різновидів якого є 

викрадення майна у присутності інших осіб, які, на переконання винної особи, не 

сприймають його дії як викрадення майна. Враховуючи специфіку цього злочину, способами 

вилучення майна переважно виступають фізичне витягання, переміщення, видалення його з 

володіння власника. 

Касаційний суд вирішив, що майно потерпілого, фактично вибуло з її законного 

володіння і на момент його виявлення знаходилось у бездоглядному стані. На переконання 

суду, на таке майно поширюється правовий режим знахідки. За статтею 337 ЦК України 

знахідкою визнається річ, яка вибула з володіння власника чи іншої уповноваженої особи на 

володіння поза її волею внаслідок того, що була загублена і будь-ким була знайдена. 

Загальний висновок про загублений потерпілою і знайдений засудженим мобільний телефон 

касаційний суд зробив лише з факту втрати потерпілою і виявлення засудженим цього 

предмета. Проте це само по собі не дає однозначних підстав констатувати, що потерпіла 

загубила майно, а засуджений його знайшов. Щоб визначити дійсний характер 

правовідносин (цивільні чи кримінальні), що виникли внаслідок цієї події, необхідно було 

враховувати всі її обставини. 

Із обсягу та характеру фактичних обставин справи вбачається, що потерпіла 

тимчасово втратила контроль над своїм майном; вона знала місце, в якому залишила 

телефон; майно перебувало без її нагляду впродовж короткого проміжку часу; як тільки вона 

виявила його відсутність, відразу повернулася туди, де його залишила. Ці та інші обставини 

справи переконують, що потерпіла забула своє майно у знаному їй місці, а не загубила його 

невідомо де; вона спробувала поновити контроль над майном і поновила би, якщо б 

засуджений не вчинив інкримінованих йому дій. Засуджений знав, що виявлене ним майно 

має власника, який йому був відомий. Знав також, що потерпілій відоме місцезнаходження 

телефону і що вона може за ним повернутися. Усвідомлюючи це, він таємно його викрав. У 

контексті конкретних обставин справи Судова палата у кримінальних справах Верховного 

Суду України вважає за необхідне зазначити, що незаконне таємне заволодіння майна, що 

фактично не вийшло з володіння власника або особи, якій було ввірене, але опинилося з 

будь-яких причин у неналежному місці, слід розцінювати не як привласнення знахідки, а як 

крадіжку чужого майна [3]. 

Таким чином, проаналізувавши судові рішення можна підсумувати, що втрачені речі 

слід відрізняти від забутих і залишених без нагляду речей. Останні знаходяться в місці, 

відомому власнику і він має можливість за ними повернутися або повернути їх іншим 

способом. Тому забуті і залишено без нагляду речі можуть визнаватися предметом крадіжки, 

якщо винний усвідомлював, що власник поблизу і може повернеться за річчю (про це 
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можуть свідчити такі обставини, як місце, де річ забута чи залишена, стан речі, інтервал часу 

з моменту залишення речі та ін.).  
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ПОНЯТТЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

ЯК СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

Виходячи з того, що здійснення громадськими організаціями своїх функцій 

неможливе без наявності певних коштів та постійних джерел їх надходження та подальшого 

їх використання для забезпечення діяльності, постає питання про визначення поняття 

громадських організацій як суб’єктів господарського права.  

Слід зазначити, що громадські організації виступають суб’єктами різних галузей 

права – конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, фінансового й ін. 

Кожна з галузей права може виявити у загальному поняття громадської організації свою 

специфіку, необхідну для галузевого правового регулювання, водночас внести свій вклад в 

опрацювання загального поняття громадської організації. Тому спочатку звернемося до 

загального визначення поняття громадської організації, щоб відштовхуючись від нього 

можливо було більш повно і об’єктивно підійти до визначення поняття громадської 

організації як суб’єкта господарського права. 

Згідно Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. громадська 

організація розглядається як вид громадського об’єднання [1]. Громадське об’єднання – це 

добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 

здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадське об'єднання за 

організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська 

спілка. 

Громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами 

(учасниками) якого є фізичні особи. Громадська спілка – це громадське об'єднання, 

засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть 

бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. Громадське об'єднання може 

здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське 

об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною 

метою якого не є одержання прибутку (ст.1). 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/%2034640784
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Закон України «Про об’єднання громадян» 1992 р. визначав громадські організації в 

Україні за ст.ст. 1, 3 як один з видів об'єднань громадян для задоволення та захисту своїх 

законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних 

та інших спільних інтересів. Серед ознак, притаманних громадським організаціям, вітчизняні 

дослідники, як правило, виділяли: недержавний (неурядовий) характер організації; 

самоуправління; добровільність; некомерційність; неприбутковість; корисність організації 

для своїх членів і для суспільства в цілому [2, с. 67]. 

З точки зору господарського законодавства, Господарський кодекс України оперує 

поняттями «суб'єкт господарювання» та «учасник господарських відносин, який здійснює 

господарську діяльність», де останнє є більш широким і включає у себе поняття «суб'єкт 

господарювання». 

Необхідно зазначити, що Господарський кодекс України не містить завершених 

визначень цих понять. Стаття 55 Господарського кодексу України хоча і має назву «Поняття 

суб'єкта господарювання», проте з'ясовує його через поняття «учасники господарських 

відносин, що здійснюють господарську діяльність», при цьому визначення «учасників 

господарських відносин» не надається. 

У Науково-практичному коментарі Господарського кодексу України за загальною 

редакцією В.К. Мамутова зазначається, що оскільки господарська діяльність 

регламентується законодавством і її здійснення поза правовими рамками неможливо, 

учасники процесу господарювання, вступаючи між собою в різні відносини, врегульовані 

нормами права, стають носіями суб'єктивних прав і суб'єктивних обов'язків, тобто – 

суб'єктами господарських правовідносин, суб'єктами господарського права [3, с. 92]. 

Отже, громадські організації, які здійснюють свою діяльність зокрема у сфері 

господарювання, виступають суб’єктами господарського права, відповідно з моменту вступу 

у цю сферу потрапляють під дію норм господарського права. В тому числі одним із джерел 

цього права є господарсько-правова доктрина, яка поширює свою дію на всі господарські 

відносини, незалежно від того, хто їх здійснює, тобто на всіх учасників господарських 

відносин. При цьому норми господарського права діють у сфері господарювання як 

спеціальні правові норми, які мають пріоритет перед нормами інших галузей права, що 

поширюють свою дію на сферу господарювання; з іншого боку, як зазначає 

С. М. Грудницька, можуть справляти рекомендаційний вплив на розвиток інших галузей 

(конституційного, цивільного, фінансового тощо) [4]. 

Висновок про можливість громадських організацій виступати суб'єктами 

господарського права випливає з аналізу норм чинного законодавства, проте в науковій 

літературі також можна знайти його підтвердження. Так, О.М. Вінник, розкриваючи 

класифікацію видів суб'єктів господарського права, за критерієм характеру здійснюваної 

діяльності відносить останніх до суб'єктів господарського права, які здійснюють керівництво 

господарською діяльністю, а за критерієм форми власності, на базі якої вони функціонують – 

до колективних [5, с. 59]. 
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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ 

ПРАВ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ 

Захист прав та свобод людей з обмеженими можливостями – це обов’язок окремих 

осіб і організацій, країн і всієї світової спільноти. У кожній країні стратегія захисту має свої 

особливості, часові рамки і передумови. Водночас вона має також і спільні цілі – 

покращення становища осіб з інвалідністю, забезпечення реалізації їх прав як громадян, їх 

інтеграція у суспільство. 

Теоретичну основу вивчення даної проблеми становлять праці таких вчених: 

Н. М. Комарова, І. Д. Звєрєва, І. Б. Іванова, Р. Я. Левін, О. В Вакуленко, С. П. Пешкова, 

Т. І. Тарахонич, які досліджували інвалідність, як специфічне соціальне явище, а також 

проблеми правового регулювання, що постають перед людьми з обмеженими можливостями. 

Інвалідність — проблема багатогранна, безпосередньо пов’язана з рівнем 

економічного, політичного, соціального розвитку людського суспільства, його культурою, 

освітою, мораллю та релігією.  

Одним з найважливіших критеріїв рівня розвитку суспільства є стан суспільного 

здоров’я і системи його забезпечення. Разом із захворюваністю і смертністю одним із 

складових показників здоров’я є відсоток людей з обмеженими можливостями у суспільстві. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН кількість таких осіб в будь-якій 

країні світу досягає 10% від загальної кількості населення. [4, c. 264-271]  

За останнє десятиріччя державна політика багатьох європейських країн стосовно осіб 

з інвалідністю зазнала суттєвих змін. Ставлення до цієї соціальної групи людей, як до 

пацієнтів, якими необхідно лише опікуватися, і які не можуть долучатися до активного 

суспільного життя, змінилося на ставлення до них, як до рівноправних членів суспільства, 

що мають рівні права з іншими громадянами країни. [5, c. 6-7] 

Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності призводить до необхідності 

забезпечення комплексного підходу у створенні умов, які б сприяли реалізації прав осіб з 

інвалідністю на рівні з іншими громадянами країни. Для цього потрібно здолати існуючі 

перешкоди невлаштованого соціуму, удосконалити законодавство і стан його дотримання, 

змінити у ряді випадків ставлення суспільства до проблеми інвалідності.  

Однак, ще чимало країн, в тому числі й Україна, при формуванні державної політики 

стосовно людей з інвалідністю не враховують цих змін, надають пріоритетного значення 

«медичному», а не «соціальному» підходу до проблеми, що позначається на змісті та якості 

заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків «інвалідності». І найголовніше - не 

сприяє більш широкому залученню людей з обмеженими можливостями до участі у 

суспільному житті, реалізації їх прав, як громадян країни.  

Розвиток демократичного суспільства в Україні також потребує нових стратегій і 

підходів до формування державної політики щодо людей з інвалідністю. Вона має 

враховувати вже існуючі тенденції в міжнародній політиці, світові інноваційні підходи до 

розв’язання проблем інвалідності, та кращий практичний досвід. Сьогодні є два стратегічні 

документи, які визначають міжнародну політику стосовно людей з інвалідністю, – Конвенція 

ООН про права інвалідів та План дій Ради Європи щодо сприяння правам і покращення 

якості життя людей з обмеженими можливостями в Європі в 2006–2016 pp. [1,2] 
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В таких державах, як Швеція, Нідерланди, Канада, Польща, Німеччина порівняно з 

Україною, інше ставлення до потреб людей з інвалідністю. У них існують будівельні 

стандарти, за якими формується сприятливе середовище, у якому людина з інвалідністю 

може навчатись, працювати, подорожувати нарівні з іншими.  

Жодна людина не може скористатися наданими їй правами, якщо вона немає до них 

«доступу», тобто відповідних умов для їх реалізації. Особливе значення ця об’єктивна 

вимога набуває у процесі реалізації прав людей з інвалідністю, оскільки їм доводиться 

долати численні додаткові перешкоди, які не дозволяють брати повноцінну, рівноправну 

участь у суспільному житті. Ст. 9 Конвенції ООН про права людей з обмеженими 

можливостями зазначає, що «доступність» передбачає забезпечення однакового доступу до 

місць громадського користування і громадських послуг для всіх членів суспільства, 

включаючи людей з інвалідністю. Цей принцип Конвенції (ст. 9) є керівним та стосується 

всіх аспектів її впровадження. Незважаючи на те, що «доступність» закріплена в 

законодавчо-нормативній базі, дотримання цих законодавчих норм органами виконавчої 

влади, керівниками виробничих підприємств, установ і закладів соціального спрямування у 

багатьох випадках не забезпечується. [3] 

На жаль, сучасна ідеологія України щодо людей з інвалідністю, яка відображена в 

законодавстві та практиці його реалізації, не демонструє послідовності, системності в діях 

уряду, щодо сутності розуміння та дотримання соціального підходу до проблем 

«інвалідності». Країна не має національної програми, стратегії підтримки осіб з інвалідністю, 

яка б передбачала поступову повну їх інтеграцію в життя суспільства. Законодавство 

України не акцентує увагу на питаннях дотримання державними органами прав громадян з 

інвалідністю, а поняття «дискримінація» й досі не визначене жодними національним 

законодавчим актом.  

Ми вважаємо, що необхідно розрізняти, з одного боку, дії держави, які вона повинна 

вживати на поліпшення умов реалізації права кожним окремим громадянином з інвалідністю, 

а з іншого – ідеологічно та стратегічно обґрунтовані дії громадської активності людей з 

інвалідністю, їх впливу на формування політики держави з метою досягнення 

конституційних прав і свобод на практиці.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОСОБАМ, ЩОДО ЯКИХ 

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОКРЕМЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

Повідомлення особи про підозру – це одне з важливих процесуальних рішень, яке 

приймає прокурор або слідчий за погодженням із прокурором до закінчення розслідування у 

кримінальному провадженні. У ньому на основі доказів, зібраних у ході проведення 

досудового розслідування, конкретна особа набуває статусу підозрюваного [2, с. 276]. У 

зв’язку з цим воно займає особливе місце у структурі досудового розслідування. Загальні 
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вимоги процесуального порядку повідомлення про підозру встановлені у главі 

22 КПК України, у ч. 1 ст. 276 якої закріплено обов’язкові випадки його здійснення. 

Єдиною підставою для повідомлення особі про підозру, в тому числі особам, щодо 

яких застосовуються особливі порядки кримінального провадження, є наявність достатніх 

доказів вважати, що кримінальне правопорушення вчинене конкретною особою. Тож, слід 

погодитися із думкою В. М. Тертишника, який вважає, що для повідомлення особі про 

підозру у слідчого, прокурора має бути система доказів, яка виключала б будь-які сумніви 

щодо того, що: 1) кримінальне правопорушення справді відбулося; 2) кримінальне 

правопорушення вчинене підозрюваною особою; 3) діяння підозрюваної особи містить склад 

конкретного злочину; 4) відсутні обставини, які виключають її відповідальність [3]. 

Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб, до яких визначаються 

главою 37 КПК України. Відповідно до положень ст. 481 КПК України письмове 

повідомлення про підозру особам, які користуються недоторканністю, здійснюється: 

1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, сільському, селищному, міському голові - Генеральним прокурором, його 

заступником, керівником регіональної прокуратури в межах його повноважень; 

2) народному депутату України, кандидату у Президенти України, Уповноваженому 

Верховної Ради України з прав людини, Голові або іншому члену Рахункової палати, 

прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору або іншому працівнику 

Національного антикорупційного бюро України, заступникам Генерального прокурора, 

члену Національного агентства з питань запобігання корупції - Генеральним прокурором 

(виконувачем обов’язків Генерального прокурора); 

3) судді, судді Конституційного Суду України, присяжному на час виконання ним 

обов’язків у суді, Голові, заступнику Голови, члену Вищої ради правосуддя, Голові, 

заступнику Голови, члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, працівникам 

Національного антикорупційного бюро України - Генеральним прокурором або його 

заступником; 

4) Генеральному прокурору - заступником Генерального прокурора [1]. 

Щодо порядку повідомлення про підозру народному депутату України, варто 

звернути увагу на те, що аналіз чинного законодавства України дає змогу стверджувати про 

його складність й суперечливість, оскільки можливість належної реалізації компетентним 

суб’єктом даної процесуальної дії залежить від надання згоди парламентом на притягнення 

депутата до кримінальної відповідальності. Важливим моментом є вимога про те, що 

означене подання повинно бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні факти і докази, 

що підтверджують факт вчинення зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного 

діяння, визначеного КК України. Голова Верховної Ради України (далі – ВРУ) проводити 

одноособово оцінку цього подання на предмет його вмотивованості та достатності не має 

права. У цьому разі обов’язком Голови ВРУ як організатора та координатора діяльності ВРУ 

є доручення розгляду подання відповідному комітету, а також встановлення строку та 

контролю за процесом вирішення даного питання комітетом. Верховна Рада України 

розглядає на пленарному засіданні внесене подання про надання згоди на притягнення до 

кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата у визначений нею 

день, але не пізніше семи днів з дня подання відповідного висновку комітетом.  

a. На законодавчому рівні залишається невизначеним правовий статус народного 

депутата, стосовно якого розглядається подання про притягнення до кримінальної 

відповідальності. З одного боку, якщо виходити з положень КПК України, відсутність факту 

здійснення зазначеному суб’єкту повідомлення про підозру свідчить про те, що він 

перебуває у статусі свідка. З іншого – положення Закону України «Про Регламент Верховної 

Ради України» указують на те, що депутат, стосовно якого в парламенті відбувається 

процедура розгляду подання про отримання згоди на притягнення до кримінальної 

відповідальності, користується ширшим колом прав, ніж ті, що передбачені в КПК України 

для свідка, але, своєю чергою, повного обсягу прав підозрюваного він не має. 

Сьогодні проблемним є питання повідомлення про підозру Уповноваженого ВРУ з 

прав людини, що зумовлено законодавчою відсутністю регламентації питання надання згоди 
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на його притягнення до кримінальної відповідальності. Ані в нормах Конституції України, 

ані в Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», ні в 

КПК України не закріплено жодної вимоги, яка б визначала особливість зазначеного 

питання. Тому, вважаємо, що надання згоди ВРУ на притягнення Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини до кримінальної відповідальності має здійснюватися в тому ж 

порядку, що й стосовно народного депутата. В іншому разі, не отримавши зазначеної згоди 

від парламенту, неможливо здійснити повідомлення про підозру Уповноваженому Верховної 

Ради України з прав людини. 

Щодо повідомлення про підозру суддям, суддям Конституційного Суду України, то 

здійснення означеної процесуальної дії стосовно них не вимагає отримання ніяких 

додаткових погоджень від вищих органів влади. 

На законодавчому рівні не врегульованим залишається питання щодо порядку 

здійснення повідомлення про підозру особам, які користуються дипломатичним імунітетом. 

На нашу думку, право повідомлення про підозру цим особам слід надати керівнику 

регіональної прокуратури або його заступнику. 

Здійснити письмове повідомлення про підозру ‒ втілити його в життя, зробити його 

реальним, дійсним. Для того, щоб письмове повідомлення про підозру було дійсним 

недостатньо створити (скласти) цей процесуальний документ [4, 179]. 

Як свідчить аналіз глави 22 КПК України, процесуальний порядок повідомлення про 

підозру складається з двох взаємопов’язаних етапів: по-перше, це складання самого тексту 

повідомлення, вимоги до якого визначено положеннями ст. 277 КПК України; по-друге, це 

безпосереднє вручення повідомлення, порядок чого передбачено ст. 278 КПК України [1].  

Разом з тим,  встановлений у ст. 481 КПК України виключний перелік осіб, 

зобов’язаних здійснювати повідомлення про підозру особам, які користуються 

недоторканністю, ставить питання про реальну можливість практичної реалізації першими 

свого обов’язку. Особливо це стосується другої складової здійснення повідомлення про 

підозру – вручення повідомлення про підозру. Так, наприклад, яким чином Генеральний 

прокурор (особа, яка виконує його обов’язки) чи його заступник повинен у встановлений 

строк повідомити про підозру, зокрема вручити письмове повідомлення про неї особі, яка 

перебуває в іншому кінці країни, або, наприклад, яка ухиляється від вручення їй 

повідомлення про підозру. На нашу думку, у даному випадку можна посилатися на те, що у 

КПК України передбачена можливість здійснення вручення повідомлення про підозру в 

порядку ч. 2 ст. 135 КПК України. 

Варто зауважити що Генеральний  прокурор (виконуючий обов’язки Генерального 

прокурора), його заступник та керівник регіональної прокуратури – це відповідна посада 

особа, передбачена Законом України «Про прокуратуру», але не процесуальний її статус. 

Таке питання виникає з огляду на те, що не маючи жодного відношення до кримінального 

провадження, зокрема не будучи процесуальним керівником або включеним до групи 

прокурорів, останні не уповноважені здійснювати жодних процесуальних дій. Тому є цілком 

логічним, щоб у разі проведення досудового розслідування щодо окремої категорії осіб за 

необхідності до складу групи прокурорів слід включати Генерального прокурора 

(виконуючий обов’язки Генерального прокурора), його заступника та керівника регіональної 

прокуратури, із винесенням про це відповідної постанови. 

Отже, процесуальний порядок повідомлення про підозру особам, щодо яких 

застосувуються особливі порядки кримінального провадження, потребує свого 

вдосконалення, адже положення КПК України з цього питання мають загальний та 

неоднозначний характер. Більше того, в КПК України окремі аспекти даного питання взагалі 

не врегульовані, що в практичній роботі призводить до застосування норм за аналогією. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ  

В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ  

Сутність адміністративно-господарських санкцій та проблема визначення їх статусу в 

системі господарсько-правових санкцій на даний момент є предметом полеміки серед 

науковців. У першу чергу необхідно звернутися до ГК України та проаналізувати поняття 

адміністративно-господарських санкцій та їх основні ознаки. Перш за все, інтерес викликає 

ч. 3 ст. 217 ГК України[1]. В ній закріплюється положення про застосування 

адміністративно-господарських санкцій за порушення суб’єктами господарювання правил 

здійснення господарської діяльності. При цьому слід також зазначити, що ч. 2 цієї ж статті 

вказує на види господарсько-правових санкцій (відшкодування збитків, штрафні та 

оперативно-господарські санкції), адміністративно-господарські ж досить чітко відмежовані 

від останніх. Навіть виходячи з тексту ч. 3 ст. 217 ГК України (а саме: «Крім зазначених у 

частині другої цієї статті господарських санкцій…») випливає специфічний статус останніх.  

Зважаючи на те, що підставою застосування адміністративно-господарських санкцій 

можуть бути тільки порушення правил здійснення господарської діяльності, є підстави 

вважати ці санкції окремою правовою категорією, відмінною від господарських санкцій, 

враховуючи ознаки господарсько-правових санкцій, які наводяться в першому розділі 

роботи. 

Аналізуючи ч. 4 ст. 217 ГК України виявляємо, що господарські санкції 

застосовуються у встановленому законодавством порядку за ініціативою учасників 

господарських відносин, а адміністративно-господарські - уповноваженими органами 

державної влади або органами місцевого самоврядування. З цього положення випливає два 

важливих висновки: 

– у процесі застосування адміністративно-господарських санкцій фігурує 

специфічний суб’єкт – органи держави або органи місцевого самоврядування;  

– формулювання ч. 4 ст. 217 ГК України чітко розмежовує поняття господарських 

санкцій та адміністративно-господарських санкцій. 

Так, Н. Шевченко вважає адміністративно-господарські санкції одним із видів 

санкцій, які застосовуються за правопорушення в сфері господарювання. Їх відмінність від 

інших видів санкцій, котрі застосовуються за вказані правопорушення, проявляється в 

декількох ознаках. По-перше, вони застосовуються не контрагентами, а органами державної 

влади чи органами місцевого самоврядування. По-друге, це заходи не тільки майнового 

характеру, але й організаційно-правового. По-третє, вони спрямовані на припинення 

правопорушення суб’єктом господарювання і ліквідацію його наслідків  

[2; с. 81]. 

У свою чергу, Д. Лук’янець критикує формулювання поняття адміністративно-

господарських санкцій та їх специфічні ознаки. Він зазначає, що на особливу увагу серед 

характерних ознак адміністративно-господарських санкцій заслуговує мета їх застосування: 

припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідація його наслідків. 

Використання сполучника «та» свідчить про те, що всім видам адміністративно-

господарських санкцій мають бути притаманні одночасно обидві зазначені цілі, але їх 

одночасна реалізація є справою досить проблематичною. Крім того значна частина санкцій, 

наведених у переліку в ГК України, за своїм змістом або не відповідає визначенню 

адміністративно-господарських санкцій (адміністративно-господарський штраф, скасування 
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державної реєстрації суб’єкта господарювання), або не є заходом юридичної 

відповідальності (обмеження та зупинення діяльності суб’єкта господарювання), або взагалі 

поєднує в собі ці недоліки (застосування антидемпінгових заходів) [3; с. 10–15]. 

В.С.Щербина пропонує вважати адміністративно-господарські санкції однією з форм 

господарсько-правової відповідальності поряд із відшкодуванням збитків, штрафними та 

оперативно-господарськими санкціями. При цьому він вважає доцільним виключити із статті 

217 ГК України норми, які стосуються адміністративно-господарських санкцій, і виділити їх в 

окрему статтю 217-1 «Адміністративно-господарські санкції як правовий засіб відповідальності 

суб’єктів господарювання». Це дозволить закріпити специфіку адміністративно-господарських 

санкцій, відокремити їх від господарських санкцій і, водночас, зберегти за ними характер заходів 

господарсько-правової відповідальності [4; c.180-183]. 

Отже, виходячи з нормативного статусу адміністративно-господарських санкцій, їх не 

можна визнавати одним з видів господарсько-правових санкцій, адже вони являють собою 

особливу форму реалізації господарської відповідальності. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

На сьогоднішній день однією з головних проблем, яка не досконало вирішена та 

потребує постійної уваги та контролю з боку органів державної влади, є ефективне 

використання інтелектуальної власності громадян України. Українці розуміють важливість 

права інтелектуальної власності, але в цей же час не готові дотримуватись його, 

спрямовуючи відповідальність на владу.В нашій державі право інтелектуальної власності 

відносно нове правове явище, яке побудоване на європейських засадах, але ще не 

забезпечене належним чином ні матеріально, ні кадрово, ні організаційно. 

Законодавство України щодо інтелектуальної власності є комплексним, його основу 

становлять положення Конституції України, яка у ст. 41 закріплює право кожного володіти, 

користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності, а у 

ст. 54 – гарантує громадянам свободу літературної, художньої та технічної творчості, захист 

інтелектуальної власності, їх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, які 

виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності [1]. А також 

правовідносини у цій сфері регулюються Книгою п’ятою Цивільного кодексу України (далі – 
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ЦКУ), Господарським кодексом України, Кримінальним кодексом України, Митним 

кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, процесуальними 

кодексами та спеціальними законами. Поняття права інтелектуальної власності зазначено у 

ст. 418 ЦКУ в якій прописано, право інтелектуальної власності – це право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, 

визначений ЦКУ [2]. 

Проблеми захисту права власності в Україні містять різноманітний характер впливу 

на об’єкт інтелектуальної власності. Суттєвою проблемою, виходячи з цього, можна вважати 

неефективність системи захисту інтелектуальної власності. Правопорушники права 

інтелектуальної власності майже не бояться санкцій, які держава застосовує відповідно до 

чинного законодавства. Прогалина в тому, що іноді доходи від неправомірного використання 

чужого твору чи об’єкта суміжного право перевищують встановлені законодавством санкції 

в сотні або в тисячі разів більше, та без проблеми перекривають понесені витрати. В цьому 

випадку потрібно запровадити більш жорстку систему захисту прав інтелектуальної 

власності, використання, якої має назавжди відбити у правопорушника бажання 

неправомірно використати твір чи об’єкт суміжного права. У першу чергу, це збільшити 

санкції щодо відповідальності за таке правопорушення. 

Наступним щодо аспекту, який стосується захисту авторського права та виплат 

винагороди за використання відповідних об’єктів. За даними Рахункової палати України, в 

державі щороку збирається лише близько 110 млн. гривень винагороди, що за оцінками 

експертів складає 10% від потенційної суми надходжень. З цього випливає, що в Україні за 

використання авторського права збори сплачують лише 7% користувачів. Дивлячись на це 

можна констатувати, що в Україні на даний час не створено ефективної системи збору та 

виплати винагороди авторам, виконавцям, виробникам фонограм [3]. 

Удар по національній економіці країни завдає комп’ютерне піратство. Рівень 

використання неліцензійного програмного забезпечення в Україні у 2017 році становив 78%, 

що є одним із найвищих в Європі, а втрати національної економіки від комп'ютерного 

піратства склали більше ніж 200 млн. доларів США на рік. Цей рівень коливається з 

незначними спадами та піднесеннями впродовж багатьох років.Для вирішення проблеми 

"піратства" у сфері авторського права і суміжних прав у 2002 році прийнято Закон України 

"Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування". 

Актуальною проблемою України та всього світу є проблема плагіату.Масове 

поширення плагіату в Україні робить неможливим будь-які ефективні реформи у цих 

галузях, гальмує вихід української науки на світовий рівень. Відсутність справжньої 

боротьби з плагіатом як різновидом корупції в освіті та науці свідчить про несерйозність 

намірів і залишається на рівні розмов про реформи. 

Слід звернути увагу на те, що серед основних причин недостатнього рівня 

ефективності охорони інтелектуальної власності, є відсутність у держави коштів на 

патентування та виконання реєстрації за кордоном, низький рівень правової культури в 

країні,  відсутність інформації та певних знань про порядок захисту прав інтелектуальної 

власності за межами України [4]. 

Є досить складним питанням охорони права інтелектуальної власності на практиці. 

Сьогодні люди перебувають в економічній кризі,  різке стрибання долара, зумовило 

підвищення цін на матеріальні та нематеріальні цінності інтелектуальної власності. 

Проведено опитування громадян в різних областях щодо ситуації: «якщо в людини буде 

вибір купити одяг, підроблений від відомого світового виробника, за ціною нижчою за 

оригінал і при цьому, в якості він не поступиться оригіналу», то лише 15% опитуваних осіб 

відмовилось від дешевої копії і придбають оригінал. Водночас 58% - куплять дешеву копію, 

а 27% опитаних не змогли визначитись.Таким чином, майже 60% опитаних українців готові 

порушити право інтелектуальної власності у випадку придбання одягу, книжки, музики, кіно 

або комп’ютерною програмою. 

У зв’язку з тим, що Україна відносно молода держава, маємо неузгоджене 

законодавство,  де нормативно-правові акти які регулюють одну сферу суспільних відносин 



75 

носять між собою протиріччя. Дивлячись на досвід інших розвинутих країн, потрібно 

подолати цей період та заповнити ці прогалини і неузгодження щоб досягнути відповідності 

національного законодавство до міжнародного [5]. 

Отже, проаналізувавши та порівнявши право інтелектуальної власності України 

можна  дати такі пропозиції: 

1) Необхідно передбачити в бюджетах державних телерадіокомпаній, Законі 

України про Державний бюджет на 2019 рік та наступні роки видатки на виплату винагороди 

за використання об’єктів авторського права та суміжних прав. 

2) Для усунення та подолання проблем, які виникають у сфері захисту 

інтелектуальної власності необхідно визначити систему охорони і захисту інтелектуальної 

власності як один з найважливіших пріоритетів діяльності уряду. 

3) Вдосконалити нормативну частину регулювання правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності. 

4) Покращити існуючі, здійснити пошук нових шляхів у напрямку підвищення рівня 

захисту прав інтелектуальної власності та запровадження захисту авторського і суміжних 

прав у мережі Інтернет. 

Аналізуючи актуальні проблеми у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

можна дійти до висновку, що потрібні кардинальні зміни у внутрішньодержавній 

(національній) так і міжнаціональній законодавчій сфері. Посилити контроль за дотриманням 

законодавства в сфері інтелектуальної власності та забезпечити механізм його реалізації. 

З огляду на визначені пріоритетні напрямки зовнішньої політики України, а саме 

інтеграцію у Європейський Союз, законодавство України у сфері інтелектуальної власності 

потребує подальшого удосконалення аналогічного до існуючого в Європейських 

Співтовариствах. Для удосконалення системи запобігання, виявлення та припинення 

несанкціонованого використання прав на об'єкти інтелектуальної власності необхідно 

проводити активну роз'яснювальну роботу, зокрема соціальну рекламу, тематичні радіо- та 

телепередачі; підготовку та розповсюдження популярних видань, направлених на зміну 

стереотипів, що панують у суспільстві,  щодо  порушення прав інтелектуальної власності. 
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Злочини, що вчиняються у банківській сфері або з її використанням, можна віднести 

до одних із найбільш небезпечних економічних посягань, оскільки їх негативний вплив 

позначається не тільки на самому банку, але й на багатьох інших суб’єктах економічної ді-

яльності і фінансовій системі держави в цілому, адже часто одержані злочинцями кошти 

переводяться за межі України, що призводить до прискорення інфляційних процесів, 

знецінення національної валюти та інших негативних наслідків для кредитно-фінансової 

системи [5, с.1]. 

Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за 

незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу 

до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст.200 КК України) [1].. 

Одним з найбільш важливих є дослідження питання щодо визначення предмета 

даного злочину, оскільки він є його обов’язковою ознакою. 

П. П. Андрушко відносить до предмета даного злочину 1) будь-які засоби доступу до 

банківських рахунків при вчиненні злочину у формі їх підробки; 2) підроблені документи на 

переказ чи підроблені платіжні картки при вчиненні злочину у формі їх придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також їх використання чи збуту 

[7, с. 609]. 

В Законі України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" засоби доступу 

до банківських рахунків іменуються платіжними інструментами. Відповідно до п.1.31 ст. 1 

цього Закону, платіжний   інструмент - засіб  певної  форми  на паперовому,  електронному 

чи іншому носії інформації, який використовується для ініціювання  переказів. До платіжних 

інструментів  належать документи на переказ та електронні платіжні засоби [3].  

Відповідно до ч .4 ст. 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банки в 

Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні 

вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і 

кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці [2]. 

Виходячи з положень диспозиції ст. 200 Кримінального кодексу України, предметом 

даного злочину є: 1) документи на переказ грошових коштів; 2) платіжні картки; 3) інші 

засоби доступу до банківських рахунків. Проте, у назві статті вказується ще один предмет – 

обладнання для їх виготовлення, тобто коло предметів злочину у ній описується більш 

широко. 

На думку П. П. Андрушка, при невідповідності описання окремих ознак злочину у 

назві статті та її диспозиції, тобто вони (назви) вужчі за змістом, ознаки злочину мають 

визначатись відповідно до їх опису в диспозиції. Між описанням предмета злочину, 

передбаченого ст. 200 КК, у назві статті та диспозиції її ч. 1 має місце протилежна 

невідповідність – предмет злочину у назві статті описується більш широко. Враховуючи 

правила тлумачення кримінально-правових норм, обладнання для виготовлення засобів 

доступу до банківських рахунків не є предметом передбаченого ст. 200 КК злочину [6, с. 56]. 

На думку Л. О. Стрелкова, обладнання для виготовлення зазначених предметів не чим 

іншим, як знаряддям злочину, тому що таке обладнання використовується безпосередньо для 

виконання об’єктивної сторони досліджуваного складу злочину [10, с. 146]. 

Поняття документів на переказ визначено у примітці до ст. 200. Такими документами, 

зокрема, є: а) розрахункові документи, якими є платіжне доручення, платіжна вимога-

доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи інших видів, 

встановлені Національним банком України; б) міжбанківські розрахункові документи, тобто 

документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнтами розрахункових 

документів, документів на переказ готівки, а також доручень на договірне списання, 

передбачених в договорах, укладених між клієнтами та обслуговуючими їх банками; 

в) документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також 

встановлюються Національним банком України; г) клірингові вимоги; д) інші документи, що 

використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу [1]. 

Проте, у п. 1.6 ст. 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в 

Україні" документ на переказ визначається як електронний або паперовий документ, що 

використовується суб'єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими  
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установами або іншими установами – учасниками платіжної системи для  передачі доручень 

на переказ коштів. 

Платіжна картка – це спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в 

установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що 

використовується для ініціювання переказу грошей з рахунка платника або з відповідного 

рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх 

рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, 

пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а 

також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором [8, с. 558–559]. 

Проведений М.М. Пановим  аналіз платіжних карток та їх видів дає змогу 

сформулювати притаманні всім їм найбільш загальні (родові)  функції,  котрі вони 

виконують як платіжні засоби при їх застосуванні, коли вони трансформуються із предмета 

(при підробленні,  вчиненні інших незаконних дій) у засіб вчинення злочину (при 

незаконному використанні): 1) платіжною є лише картка,  яка емітована в установленому 

законодавством України порядку і функціонує у відповідних платіжних системах; 

2) платіжна картка завжди виконує ідентифікаційну функцію — дає можливість 

ідентифікувати емітента, платіжну систему та держателя картки,  який володіє і користується 

нею на законних підставах; 3) платіжна картка виконує спеціальне функціональне 

призначення — використовується як платіжний засіб для ініціювання переказу грошей з 

рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг,  перераховування грошей платника 

на рахунки інших осіб, одержання грошей у готівковій формі через банківські автомати. 

Відсутність хоча б однієї з наведених функціональних ознак виключає можливість визнавати 

ті чи інші картки,  які надають певні послуги, платіжними [9, с. 63–64].  

Іншими засобами доступу до банківських рахунків слід вважати будь-які, крім 

документів на переказ та платіжних карток, документи чи предмети, із застосуванням яких 

особа може з відома працівників банку отримати доступ до певного банківського рахунка та 

можливість здійснювати операції з коштами, які знаходяться на такому рахунку. Такими 

іншими засобами  зокрема, є: 1) дорожній чек - паперовий розрахунковий документ, що 

виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків 

неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену  в 

чеку суму чекодавцю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час 

продажу; 2) іменний чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній 

валюті і є письмовим розпорядженням юридичної особи-нерезидента або фізичної особи – 

нерезидента, яка виписала чек (чекодавець) платнику про виплату певної суми коштів 

чекодавцю, зазначеному в чеку, або іншій особі за нотаріально посвідченою довіреністю за 

рахунок наданого платнику грошового покриття; 3) розрахунковий чек - розрахунковий 

документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку 

(чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодавцю 

зазначеної в чеку суми коштів [8, с. 559].  

М. М. Панов до інших засобі доступу до банківських рахунків відносить також  

меморіальний ордер та  акредитив [9, с. 65].  

У зв’язку з розвитком і вдосконаленням правового регулювання суспільних відносин 

у галузі емісії і обігу платіжних засобів компетентними суб’єктами можуть бути встановлені 

інші види платіжних засобів, до цього законодавству невідомі.  Але в усіх цих можливих 

випадках зазначені документи охоплюватимуться вказаним у ст. 200 КК терміном 

(словосполученням) «інші засоби доступу до банківських рахунків». І в цьому реалізується 

позитивний аспект регламентації суспільних відносин із застосуванням подібних термінів і 

понять кримінального права, який має так званий упереджуючий характер, тобто 

регулювання тих суспільних відносин, яких на даний час поки що немає, але які будуть (чи 

можуть бути) в майбутньому [9, с. 67]. 

Предметом злочину, передбаченого ст. 200 КК України, є також електронний 

пристрій, на якому зберігаються електронні гроші. Таким електронним пристроєм є чип, що 

міститься на пластиковій картці або іншому носії, пам'ять комп'ютера тощо, які 

використовуються для зберігання електронних грошей держателем таких грошей - фізичною 
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або юридичною особою, яка має право здійснювати операції з електронними грошима 

відповідно до договору, укладеного з емітентом електронних грошей або уповноваженою 

ним особою [4].  

Під електронними грошима слід вважати одиниці вартості, які зберігаються на  

електронному  пристрої,  приймаються  як  засіб платежу іншими особами,  ніж  особа,  яка 

їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або 

безготівковій формі (ст. 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в 

Україні") [3].  

Не визнаються предметом злочину, передбаченого ст. 200 КК: 1) векселі й інші цінні 

папери (їх підроблення має кваліфікуватись за ст. 199 або ст. 224 КК); 2) дисконтні, клубні, 

телефонні картки; 3) не підроблені, а втрачені (наприклад, викрадені) платіжні картки. 

Слід зазначити, що при вчиненні цього злочину шляхом придбання, зберігання, 

перевезення, пересилання з метою збуту, використання чи збуту його предметом є лише 

підроблені документи на переказ чи підроблені платіжні картки. 
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СПАДКОВИЙ ДОГОВІР 

Спадковий договір отримав своє визнання з часів рецепції римського приватного 

права.  В Стародавньому Римі, як свідчать джерела, іноді зустрічалися договори про 

спадкування  pacta de successione futura, однак вони все ж не мали юридичної сили. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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Як слушно зазначав В. Нікольський, закликання до спадкування через спадковий договір є 

власне запровадженням народів германського походження.  Спадкування за договором 

утворилося шляхом трансформування германського звичаєвого права і розвинулося далі 

юриспруденцією новітнього часу в особливу систему. 

Законодавством України включено спадковий договір до Книги шостої Цивільного 

кодексу України, що в свою чергу, зумовлює необхідність визначення правової природи 

спадкового договору, встановлення його специфічних ознак. 

Цивільний кодекс України  регулює особисті майнові і немайнові відносини, основані на 

юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників цих 

відносин. 

Згідно статті 1302 Кодексу, за спадковим договором одна сторона (набувач) 

зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті 

набуває право власності на майно відчужувача. Таким чином, відчужувачем у спадковому 

договорі є власник майна, а набувачем – інша фізична чи юридична особа, яка зобов’язується 

виконувати передбачені в договорі розпорядження відчужувача і набуває право власності на 

це майно після смерті відчужувача. 

Спадковий договір: 

 Учасниками  є відчужувач та набувач. Відчужувачем може бути одна або кілька 

фізичних осіб – подружжя, один із подружжя або інша особа. 

 При укладенні спадкового договору набувач, якщо він є спадкоємцем за заповітом 

або за законом, не втрачає права на спадкування у тій частці майна, яка не була визначена 

договором. 

 Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа. 

 

 укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також 

державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 

України. 

 Спадковим реєстром є електронна база даних, яка містить відомості, зокрема, про 

посвідчені спадкові договори. 

  є консенсуальним, оскільки момент його укладання пов’язується з досягненням 

сторонами угоди за всіма істотними умовами і тягне за собою виникнення цивільних прав та 

обов’язків контрагентів після втілення правочину у встановлену ст. 1304 нотаріальну форму. 

 Істотною умовою договору є насамперед його предмет, яким згідно з диспозицією 

зазначеної статті є майно відчужувача. Відповідно до ст. 190 нового ЦК таким майном може 

бути окрема річ або сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. 

 Істотною умовою спадкового договору є його предмет, яким виступає майно 

відчужувача. 

Юридичний об’єкт цього договору складає визначена розпорядженням відчужувача 

поведінка набувача. Ця поведінка може полягати як в позитивних діях набувача,спрямованих 

на виконання такого розпорядження (наприклад, набуття для відчужувача і передача йому 

іншого майна, виконання на його користь певної роботи чи надання послуги, здійснення 

після його смерті належного утримування та догляду за свійськими тваринами небіжчика, 

тощо), так і в утриманні від вчинення певних дій.  

Аналіз норм глави 90 ЦК України надає підстави вважати спадковий договір 

двостороннім, оскільки правами та обов’язками наділяються обидві сторони. Так, набувач з 

одного боку, набуває право власності на майно відчужувача, має право вимагати розірвання 

договору в разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача, і з іншого – 

зобов’язаний належним чином виконувати відповідно до умов договору розпорядження 

контрагента. Відчужувач має право робити певні розпорядження, вимагати від набувача 

вчинення визначених умовами договору дій майнового або немайнового характеру. Він має 

право призначити особу, яка здійснюватиме контроль за виконанням спадкового договору 

після його смерті, та вимагати розірвання договору за життя у разі невиконання набувачем 

його розпоряджень.  
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Стаття 1304 ЦК України передбачає, що спадковий договір укладається у письмовій 

формі і підлягає нотаріальному посвідченню. У разі недодержання сторонами вимоги закону 

про нотаріальне посвідчення спадкового договору він визнається нікчемним. Нотаріальна 

форма посвідчення договору має істотне юридичне значення. Так, при посвідченні 

спадкового договору нотаріус накладає заборону на відчуження майна, чим досягається 

охорона прав та інтересів набувача. З огляду на це, нотаріус визначає обсяг майна, що 

підлягає майбутньому відчуженню. І якщо при посвідченні заповіту не перевіряється 

наявність права власностізаповідача на майно (оскільки до моменту відкриття спадщини 

його обсяг може коливатися як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення), то при 

посвідченні спадкового договору, вкрай важливо визначити обсяг майна, на яке накладається 

така заборона.  

Право на укладення договору мають також емансиповані особи, які набули повної 

цивільної дієздатності на підставах, передбачених ст. 35 ЦК. Такими особами є громадяни, 

які досяглишістнадцяти років і працюють за трудовим договором або бажають займатися 

підприємницькою діяльністю, а також неповнолітні особи, які записані матір’ю або батьком 

дитини. У разі припинення трудового договору або припинення фізичною особою 

підприємницької діяльності за нею зберігаються усі набуті нею цивільні права. Оскільки над 

особами, зазначеними в ст.36 ЦК, встановлюється піклування, то вони мають право 

вчинити спадковий договір лише за наявності на це згоди піклувальника. Відмова 

піклувальника надати згоду на вчинення цього правочину, може бути оскаржена особою, 

цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суду. 

Відповідно до ст.78 ЦК дієздатна фізична особа, яка за станом свого здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, має право обрати собі 

помічника. Помічник надає такій особі всю необхідну допомогу при здійсненні нею своїх 

прав і виконанні обов’язків, представляє її у суді на підставі окремої довіреності, а 

також в інших органах влади і місцевого самоуправління та організаціях, діяльність яких 

пов’язана з обслуговуванням населення. Спадковий договір може бути розірвано судом на 

вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень та на вимогу набувача 

у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача. Крім того, спадковий 

договір може бути розірваний за взаємною домовленістю сторін. 

Спадковий договір також припиняється у разі смерті фізичної особи – набувача або 

ліквідації юридичної особи-набувача. 

Таким чином, спадковий договір – інститут, запроваджений народами германського 

походження в епоху феодалізму, який з’явився у спадковому праві України з прийняттям 

16.01.2003 нового Цивільного кодексу України. Спадковий договір набирає чинності з 

моменту його нотаріального посвідчення, а якщо предметом договору є майно, що підлягає 

державній реєстрації – з моменту такої реєстрації. При посвідченні спадкового договору, 

предметом якого є нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, подаються документи, 

що підтверджують право власності на таке майно: нотаріально посвідчений договір 

купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни; 

спадковий договір; свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних 

торгів.  Спадковий договір, що укладається подружжям або одним із подружжя, може бути 

посвідчений нотаріусом лише за наявності письмової заяви другого з подружжя, справжність 

підпису на якій нотаріально засвідчена. 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — 

Ст. 141. 

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної 
Ради (ВВР). – 2003. – №№40–44, ст.356 

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436-IV // 

Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2003. – №18, №19-20, №21-22. – ст.144. 

4. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-12 «Про власність» // Відомості 

Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 249. 



81 

5. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його 

місце в системі цивільного права // Право України. – 2003. – №7. – С.20. 

6. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. Теорія та практика: Навч. посіб. – К., 

2002. – С. 207. 

Здрок Богдана Василівна 

студентка 2 курсу ОС "Магістр" юридичного факультету  

Львівського торговельно-економічного університету 

ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНІВ  

ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОРКАНОСТІ ОСОБИ 

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ст. 29 

Основного Закону країни проголошує, що кожна людина має право на свободу та особисту 

недоторканість. У комплексі невід’ємних прав і свобод людини і громадянина важливе місце 

займає статева свобода, а всебічне забезпечення статевої недоторканості вважається виміром 

цивілізаційної зрілості суспільства, його здатності створити умови для гармонійного 

розвитку підростаючого покоління [1]. 

Обов’язковою ознакою складів статевих злочинів є потерпілий. Тому у контексті 

нашого дослідження особливий інтерес становить віктимологічний кримінологічний аналіз 

власне статевої злочинності. Так, за твердженням кримінологів, жертвою злочинів, 

передбачених ст.ст. 152–156 КК України, може бути особа як чоловічої, так і жіночої статі. 

Дослідження А.С. Лукаш, засвідчили, що 100 % потерпілих від зґвалтування є представники 

жіночої статі, хоча ними можуть бути і чоловіки. Вікові межі вивчених потерпілих сягають 

від 4-х до 81 року. З них 50,3 % віком 13–19 років; 15 % – 24–32; 14,4 % – 20–23; 1,5 % і 

3,7 % – у віці 4–6 та 71–81 років відповідно [2]. 

Аналіз судової практики, дає змогу підтримати деякі кримінологічні висновки щодо 

виокремлення типових груп жертв посягань на статеву недоторканість: 1) жертва, поведінка 

якої була у віктимологічному аспекті невинною (нейтральна жертва), або яка не здатна 

оцінити злочинну ситуацію статевого характеру (жертва з відхиленням психічного та 

фізичного розвитку); 2) жертва, яка нехтує особистою безпекою, свідомо провокує 

сексуальне насильство (легковажна поведінка, натяки на можливість інтимної близькості), 

або несвідомо зумовлює у віктимну ситуацію сексуального насильства (недопустима 

довірливість, корислива заінтересованість в отриманні подарунків або грошей у майбутнього 

статевого злочинця) [3, с. 133]. 

На думку Б. М. Головкіна, віктимність – це уразливість членів суспільства перед 

злочинними посяганнями за певних ситуацій. Віктимність як явище – це властивість 

соціального суб’єкта наражатися на небезпеку злочинних посягань за певних обставин, 

ситуацій або внаслідок дій інших осіб. Загальновизнано, що структурними компонентами 

віктимності є: сама особа жертви, її соціально-психологічні деформації, біофізичні якості та 

психологічні особливості, а також поведінка жертви, взаємодія жертви із злочинцем в умовах 

конкретної життєвої ситуації. Віктимність проявляється в особі жертви та її поведінці. Значна 

частина людей щоденно порушують елементарні правила особистої безпеки, потрапляють у 

небезпечні ситуації однак при цьому, раз по раз, уникають участі жертви злочину. Реалізація 

віктимності злочинним посяганням відбувається лише тоді, коли виникає очевидна або 

неочевидна взаємодія злочинця і жертви в конкретній життєвій ситуації. Зловмисник має 

оцінити віктимність, зробити, зважаючи на це, вибір об’єкта посягання [3, с. 8].  

Вважається, що віктимність набувається внаслідок невдалої (дефектної) соціалізації 

особистості, засвоєння і відтворення моделі віктимної поведінки в повсякденному житті, 

встановленні небезпечних зв’язків та відносин, тобто має соціальне походження. Отже, 

причини віктимності криються в особі жертви та специфіці її поведінки. Поряд з цим, 

висловлюється думка про психофізичне походження віктимності. На початковому етапі 

розвитку віктимологічних знань припускалося існування так званих природжених жертв 

злочинів [3, с. 9]. 
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Пережите дітьми сексуальне насильство негативно позначається на їхньому 

подальшому житті, впливає на формування їхньої особистості і характеру, на психічне і 

фізичне здоров’я, що є криміногенно і віктимологічно значущим чинником. Це насильство 

може призводити до жорстокості, імпульсивності, агресивності, саморуйнівної поведінки, 

алкоголізації, наркотизації і проституції. Особи, які у дитинстві пережили сексуальне 

насильство, у дорослому віці самі можуть бути схильні до сексуальних порушень у формі 

педофілії [4, с. 4]. 

Науковці висувають гіпотезу, що злочинці під час здійснення вибору майбутніх жертв 

керуються стереотипними уявленнями про ідеальну жертву для того чи іншого виду злочину. 

Вироблений кримінальною практикою ідеальний образ жертви включає інформацію про 

набір віктимогенних рис та особливостей поведінкових реакцій осіб, які найбільше підходять 

на роль жертв конкретних видів злочинів. У реальному житті, зловмисники ніби 

«приміряють» умоглядний образ жертви на конкретних людей, і у разі співпадіння за 

основними параметрами, схиляються до вибору саме цих людей на роль підходящої жертви 

[3, с. 11]. 

Виходячи з вищенаведеного, слід наголосити на тому, що жертва та злочинець у 

злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості завжди мають тісний 

взаємозв’язок. Поведінка жертви іноді призводить до неминучих наслідків. Не останню роль 

у виборі потенційної жертви відіграє її репутація в суспільстві, оскільки досить часто 

злочинці обирають об’єктом посягання осіб з бездоганною репутацією. Якщо остання має 

«незаплямовану» історію, то у більшості випадків вона не буде звертатися до 

правоохоронних органів, щоб не заробити «дурної слави», а в протилежному випадку - 

жертва сама спровокувала злочин своєю легковажною поведінкою. Також іноді жертви, самі 

того не розуміючи, провокують злочинця на протиправні дії стосовно них. За цих умов, 

жертва або не розуміє всієї загрози ситуації, або знов ж таки навмисно створює такі умови. 

Такими діями можуть виступати: легкий флірт, згода на розпиття алкогольних напоїв, 

відвертий одяг, дозвіл на поцілунки, залицяння тощо. Саме вживання алкогольних напоїв є 

найбільш поширеним способом зменшення пильності і «сили» жертви. Потерпілий власними 

діями може довести себе до безпорадного стану, а можливо й сам злочинець умисно 

примушує особу до вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин [5]. 

З розвитком інформаційного суспільства та соціальних мереж пошук злочинцями 

жертв став значно простішим. Злочинці мають всі необхідні біографічні дані, що формують 

«портфоліо» майбутньої жертви, і підбирають її за своїм бажанням. Крім того, спілкування з 

жертвами значно знижує пильність останніх, викликає довіру жертви до злочинця, і тим 

самим полегшує вчинення злочинного наміру особи злочинця. 

Також не слід уникати злочинів, які вчинюються роботодавцем щодо підлеглих, 

вчителів (викладачів) щодо учнів (студентів). Під загрозою звільнення, відрахування, 

«поганої» оцінки (щодо малолітніх або неповнолітніх осіб), страху розправи у разі відмови і 

т. ін. особу можуть систематично примушувати до вчинення сексуальних дій. А найбільшою 

суспільною небезпечністю та аморальністю характеризуються дії, що можуть вчинятися 

батьками (опікунами, піклувальниками) щодо власних дітей (особами, що перебувають під 

опікою або піклуванням). 

Враховуючи вищевикладене, слід зазначити, що під час вчинення злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканості необхідно досліджувати не тільки злочинців, але 

й жертв цих злочинних посягань, оскільки вони також наділені відповідними кримінологічно 

значущими характеристиками. Як нами було з’ясовано, злочинці обирають жертву не 

хаотично, а за власними критеріями. Більшість жертв перебуває у зоні найближчого 

спілкування та оточення злочинця й ведуть легковажний спосіб життя, але є й ті, що стають 

випадковими постраждалими і не здогадуються, що їм притаманний підвищений рівень 

віктимності. Таким чином, у механізмі вчинення злочину важливу роль відіграють: стать, вік, 

характер занять, морально-психологічні та психологічні характеристики особи потерпілого; а 

також її здатність чинити опір злочинцю, внутрішня готовність до нападу, поведінка в 

конкретній створення програм, які будуть не тільки вчити як не стати ситуації, яка 

передувала злочину [6].  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІТ-ВІДНОСИН 

З початку XXI ст. впровадження сучасних інформаціних технологій буквально в усі 

сфери людського життя кардинально трансформує суспільство. Особливо інтенсивно на тлі 

цих технологій виділяється всесвітня глобальна мережа Інтернет, що являє собою 

соціокультурне середовище, яке відрізняється особливими можливостями задоволення і/або 

квазізадоволенням численних потреб сучасної людини; потенціалом трансформації 

структури самосвідомості особистості в процесі трансляції культурних цінностей, норм і 

правил поведінки в Інтернеті. [1, с. 167] 

 Такі безперечні переваги Інтернету, як доступність, мобільність, оперативність, 

анонімність, свобода самовираження, здатні активно впливати як на позитивні, так і на 

негативні аспекти в процесі соціалізації особи. Тож, цей бурхливий процес ставить перед 

правом як суспільним регулятором завдання упорядкування відносин у сфері використання 

інформаційних технологій .  

У процесі вирішення завдань відбувається формування чітко визначених нормативних 

масивів, поміж яких найбільше привертає увагу  критерії «ІТ право» . 

Необхідно приділити увагу правовідносинам, які, зокрема, потребують регулювання :  

– захист прав інтелектуальної власності  

– правовий захист web-сторінок та  контенту  (конвент–інформаційного наповнення 

Інтернет - ресурсів); 

– запобігання кіберзлочинності;  

– захист конфіденційної інформації та персональних даних; 

– захист прав споживачів; 

– захист прав людини; 

– «відносини у мережі Інтернет»;  

– юридичної допомоги у відкриття іт - бізнесу ; 

– юридичного обслуговування фрі-лансерів; 

– електронна комерція (торгівля) а семе: продажу сайту, домену, бренду,  провового 

забезпечення діяльності Інтернет - магазинів;  

– створення і реєстрація юридичних осіб у цій галузі; 

– ліцензійних угод тощо. [2,с.13] 

Так  до сфери ІТ – права відносять широке коло різноманітних відносин, які 

регулюються нормами цивільного, господарського, адміністративного законодавства. [2] 
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Найбільш популярні з них, як об’єкт дослідження, є Інтернет відносини, котрі 

визначають як частину відносин у віртуальному просторі, учасниками яких є носії 

суб’єктивних прав та обов’язків у мережі Інтернет . [1, с. 12] 

Інтернет – це всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно 

пов’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет – протоколі, 

визначеному міжнародними стандартами. Інтернет зазвичай характеризують як 

«комп’ютерну мережу», «інформаційну мережу», «телекомунікаційну мережу» і 

застосовують до неї такі терміни: «віртуальність», «віртуальний простір», «віртуальне 

середовище», «кіберпростір». [1,с.173] 

Відносини що складаються у мережі, існують паралельно  з реальними відносинами, 

водночас співпадаючи з останніми за змістом. На такому підґрунті  у цифровому середовищі 

виникають відносини різної галузевої приналежності: цивільно – правові, адміністративно – 

правові, фінансово-правові. 

Правовідносини у віртуальному середовищі виступають юридичною формою 

взаємодії користувачів мережі Інтернет з приводу обміну різноманітною інформацією, мають 

вольовий характер та у сукупності складаються з комплексу абсолютних і відносних, 

регулятивних і охоронних правовідносин. Потрібно зауважити, що багато вчених, відносини 

у мережі Інтернет називають інформаційними відносинами, а це дає змогу зробити висновок, 

що відносини у мережі Інтернет є різновидом інформаційних відносин. Головною 

особливістю цих правовідносин є те, що суб‘єктивні права в них, в першу чергу, 

розкриваються через власні дії користувачів мережі Інтернет, які спричиняють виникнення, 

припинення або зміну прав та обов‘язків інших учасників мережі Інтернет, а не тільки через 

обов‘язки третіх осіб (інформаційних провайдерів та власників Інтернет - сайтів ). [1] 

Натомість, має йтися про виникнення у цій сфері регулятивних правовідносин різної 

галузевої приналежності  цивільно – правових, адміністративно – правових тощо. [2,с.12] 

Слід наголосити, що Інтернет відносини є лише частиною більш загальної категорії 

ІТ-відносин ,під якими , можна розуміти усю сукупність суспільних відносин ,що виникають 

у процесі створення і використання інформаційних технологій . Таким чином,  ІТ- відносини 

є загально категорією, що охоплює також і відносини, які складаються у мережі Інтернет. 

[2, с. 12] 

Правові норми, що регулюють діяльність у сфері ІТ-права мають змішаний приватно-

публічний характер, тобто з одного боку превалює приватна ініціатива та договірне 

регулювання (а також саморегулювання) її учасників, а тому певна частина норм права щодо 

мережі Інтернет має диспозитивний характер, водночас, з іншого боку у електронно-

цифровому середовищі також діють імперативні норми права, які характеризуються 

детальністю регламентації правил поведінки суб‘єктів права.  

Це свідчить про складний характер правового регулювання відносин у цій сфері , що 

поєднує диспозитивні та імперативні засади. [1,с.178] 

Необхідно зазначити, що серед фахівців (насамперед в технічній сфері) існує вкрай 

негативне ставлення до самої ідеї правового регулювання відносин, що виникають в Інтернет 

– середовищі. У мережі навіть була поширена «Декларація незалежності кіберпростору» 

(автор – Джон Барлоу) , в якій проголошувалося право на свободу Інтернет – простору та 

принцип невтручання держав у регулювання Інтернет – відносин. [3] 

Пріоритетними методами та способами правового регулювання суспільних відносин, 

що виникають з приводу використання всесвітньої комп‘ютерної мережі Інтернет, є 

публічно-правовий та приватно - правовий методи (метод юридичної рівності сторін), 

позитивне зобов‘язання та дозвіл, оскільки вони є засобами юридичного стимулювання 

поведінки учасників згаданих суспільних відносин. [4,с.125] 
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Конституція України (ст. 59) гарантує кожному громадянинові право на отримання 

кваліфікованої правової допомоги. Нотаріат поряд з іншими інститутами забезпечує 

реалізацію цього конституційного права громадян, при цьому предмет його діяльності 

обмежений рамками безспірної цивільної юрисдикції [1, 41]. 

Науковим дослідженням у сфері нотаріату України присвячено праці таких 

українських учених, як В. Баранкова, Г. Гулєвська, В. Комаров, А. Єрух, Р. Кочер’янц, 

Г. Меркушкиним, Л.Радзієвська, К. Чижмарь, С. Фурса, Л. Ясінська. 

Нотаріат як складова частина системи юстиції здійснює свою діяльність у 

процесуальній формі, що дозволяє говорити про існування нотаріального процесу і викликає 

необхідність вирішення проблеми галузевої належності норм, які регулюють діяльність 

нотаріату. Ця проблема висвітлювалася головним чином теоретиками цивільного процесу й 

адміністративного права, природно, з різних точок зору. Одні вчені думають, що 

нотаріально-процесуальні норми є підгалуззю цивільно-процесуального права, інші 

стверджують, що нотаріальне законодавство є складовою частиною адміністративного 

законодавства, зокрема адміністративно-процесуального[1, 44]. 

Нотаріальну діяльність називають засвідчувальну діяльність, що справді розкриває її 

функціональне призначення та сутність як окремого виду юридичної роботи. Говорячи про 

значення засвідчувальної діяльності, слід згадати, що повсякденна потреба в ній зумовила 

надання права на здійснення нотаріальних дій іншим органам та посадовим особам, які не 

входять до системи органів нотаріату. 

 Таким чином, нотаріальна процесуальна діяльність - це право-застосовча, 

юрисдикційна діяльність, у межах якої компетентним органом - нотаріусом вирішується 

конкретна нотаріальна справа, а результатом є правозастосовчий нотаріальний акт, що 

містить висновок про наявність певного права у заінтересованої особи або юридичного 

факту [2, 1230]. 

Нотаріусом називається  службова особа, яка засвідчує, оформляє різні юридичні акти 

(договори, довіреності тощо). Обмежене визначення не дає можливості скласти повне 

уявлення про роботу всієї системи органів нотаріату, прирівняних до них органів, а отже, про 

окремий напрям юридичної роботи, який визначається як нотаріальна діяльність. 

Нотаріус як особа, яка виконує функції, делеговані їй державою, шляхом надання 

кваліфікованих юридичних порад забезпечуватиме дотримання єдності інтересів  держави та 

громадян. 

Під час здійсненні нотаріальної діяльності нотаріус повинен бути неупередженим та 

зобов’язаний сприяти всім особам, які до нього звертаються, у реалізації їх прав та захисті 

законних інтересів, роз’яснювати права та обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних 

нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність цих осіб не могла бути використана 

їм на шкоду, а також відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності 

законодавству України.  

Тут потрібно  ще згадати про міжнародний союз нотаріату. Міжнародний союз 

нотаріату являє собою всесвітнє об’єднання національних нотаріальних організацій 

(міжнародну неурядову організацію), що об’єднує в собі країни, де поширене законодавство 

про нотаріат латинського типу як результат рецепції римського права. Цей союз  покликаний 

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html
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сприяти тіснішому співробітництву національних організацій нотаріусів при збереженні їх 

незалежності. 

Союз має велике політичне значення. Його інтереси представлені при ООН, 

ЮНЕСКО, Гаазькій конференції з міжнародного приватного права, Європейській комісії та 

Європейському парламенті, Раді Європи, Міжнародному інституті з уніфікації приватного 

права (ЮНІДРУА) та інших міжнародних організаціях [3]. 

Співпраця України з даною організацією є дуже важливою. Адже основними цілями 

даної організації є сприяння розвитку відносин між нотаріусами різних країн-членів для 

обміну інформацією та досвідом з професійної практики; популяризація  застосування 

основних принципів нотаріальної системи континентального права та, зокрема, принципів 

нотаріальної етики; представлення нотаріату у міжнародних організаціях та співпраця з ними 

в рамках партнерства співпраця на міжнародному рівні з питання гармонізації національних 

нотаріальних законів. 

Діяльність нотаріату є необхідною у повсякденному житті, у випадках, коли виникає 

нагальна потреба здійснення певних дій, що потребують офіційного, юридичного 

засвідчення. Нотаріальна діяльність забезпечує виконання засвідчувальної та контрольно-

реєстраційної функції під час вирішення юридичних справ. Крім того, у ході здійснення 

своїх функціональних повноважень органи нотаріату покликані зміцнювати режим 

законності в країні, сприяти підвищенню рівня правопорядку, охороняти відносини 

власності, створювати умови для всебічної реалізації прав, законних інтересів громадян, а 

також попереджувати факти скоєння правопорушень. У своїй діяльності нотаріат керується 

певними принципами, виконує визначені законодавством завдання та функції, і на основі цих 

завдань визначаються функції нотаріусів.  
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ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ ЯК КРАЙНЯ МІРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Захист прав дитини забезпечується комплексом заходів, одним з яких є позбавлення 

батьківських прав. 

Позбавлення  батьківських  прав  (тобто прав на виховання дитини, захист її 

інтересів,  на відібрання дитини   в інших  осіб, які  незаконно  її  утримують,  та  ін.) –

є  крайнім  заходом  впливу  на  осіб,  які  не виконують батьківських обов’язків, а тому 

питання про його застосування слід вирішувати лише після повного, всебічного, 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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об’єктивного з’ясування обставин справи, зокрема ставлення батьків до дітей [4]. Такий 

захід може застосовуватися тільки за рішенням суду. 

Варто відмітити, що недоліком у вітчизняному сімейному законодавстві є відсутність 

закріпленого поняття «позбавлення батьківських прав». Так, науковець А.Г. Григор’єва 

пропонує закріпити у Сімейному кодексі таке визначення: «позбавлення батьківських прав – 

це міра сімейно-правової відповідальності, спрямована на захист прав та інтересів дітей і 

тягне за собою правові наслідки для батьків» [5, 2].  

Підстави, за яких батьки або один з них можуть бути позбавлені судом батьківських 

прав є:  

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без 

поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 

2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; 3) жорстоко поводяться 

з дитиною; 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 5) вдаються до будь-яких видів 

експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; 6) засуджені за 

вчинення умисного злочину щодо дитини [1]. 

Згідно статистики, в провадженні українських суддів щорічно перебуває близько 

10 тисяч справ про позбавлення батьківських прав. Близько 80% таких позовних заяв 

задовольняються. Найбільш розповсюдженою підставою є ухилення одним із батьків від 

утримання дитини, а також від участі у її вихованні.   

Стосовно суб’єктів подання до суду позову про позбавлення батьківських прав, то 

ними можуть бути: один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, 

заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, 

орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років 

[6, 42]. На мій погляд, під час розгляду справ про позбавлення батьківських прав занадто 

спрощено трактуються положення ст. 165 СК України. У зв’язку із цим всі вищевказані 

особи в судовій практиці нерідко визначаються як позивачі. Позивачем у будь-якому 

випадку виступає дитина, оскільки саме її права та охоронювані законом інтереси 

порушуються неправомірними діями (бездіяльністю) одного або обох батьків. У випадку 

пред’явлення такого позову одним з батьків, опікуном чи піклувальником, вказані особи 

виступають в цивільному процесі як законні представники, а якщо позов пред’явлено 

особою, в сім’ї якої проживає дитина, закладом охорони здоров’я, навчальним або іншим 

дитячим закладом, в якому вона перебуває, органом опіки та піклування, прокурором, 

зазначені суб’єкти відносяться до органів та осіб, яким законом надано право захищати 

права, свободи та інтереси інших осіб [2]. Тому правильне визначення цивільного 

процесуального статусу дитини у сімейних спорах сприятиме більш ефективному захисту її 

прав та інтересів, забезпеченню єдності судової практики у питаннях залучення дітей до 

участі в цивільному процесі.  

На практиці існують випадки, коли в процесі судового розгляду відповідач, бажаючи 

зберегти дітей, запевняє суд, що він готовий негайно лікуватись від алкоголізму чи 

наркоманії. На мою думку такі пропозиції недопустимі, адже залишення дитини в сім’ї, де її 

фізичному, моральному і духовному розвитку загрожує небезпека, лише на основі наданих 

словесних обіцянок неприпустимо і може завдати дитині ще більшу шкоду. 

Проблемним на практиці є визначення процесуального статусу органу опіки та 

піклування у справах про позбавлення батьківських прав. Згідно з Сімейним кодексом 

України участь органу опіки та піклування  при розгляді справ щодо позбавлення 

батьківських справ є обов'язковою [1].  

Ці органи часто беруть участь у справі як треті особи, які не заявляють самостійних 

вимог щодо предмета спору, що не відповідає теорії цивільного процесуального права та 

положенням ЦПК України. Органи опіки та піклування беруть участь у справі не з метою 

захисту свого суб’єктивного інтересу, а на підставі закону, а саме на підставі ст.19 СКУ з 

метою здійснення покладених на них обов’язків для захисту інтересів громадян та держави. З 

огляду на це, орган опіки та піклування не може брати участі у справі як третя особа, а його 

процесуальне становище визначається на підставі ст.56 ЦПК України як особа, яка бере 

участь у справі — орган, якому законом надано право захищати права, свободи та інтереси 
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інших осіб [2]. Судді помилково визначають процесуальне становище органу опіки та 

піклування у справах про позбавлення батьківських прав як третіх осіб. 

Результатом вступу в законну силу рішення суду про позбавлення батьківських прав 

батька і/або матері є втрата всіх прав, заснованих на спорідненості з дитиною. Передусім, це 

немайнові права: право виховувати дитину, представляти її інтереси, визначати місце 

проживання, вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка утримує її не на підставі 

закону чи судового рішення, давати чи не давати згоду на усиновлення (удочеріння) дитини. 

А також майнові: право на отримання в майбутньому від дітей аліментів у випадку своєї 

непрацездатності. Батьки не мають права стати спадкоємцями за законом дітей, у відношенні 

яких вони були позбавлені батьківських прав і не були поновленні у цих правах на момент 

відкриття спадщини [6, 47]. 

Слід звернути увагу на те, що позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від 

обов'язку по утриманню дітей. Законом України «Про внесення змін до Сімейного кодексу 

України щодо обов’язку осіб, позбавлених батьківських прав, утримувати дитину» 

від 17 травня 2016 р. № 1370-VIII  були внесені зміни до ст. 166 СК України. Такі зміни 

передбачають, що при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд 

одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину [3]. У разі якщо мати, батько 

або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, 

позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на 

особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує 

матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий 

рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду [1]. 

Вище зазначені зміни, внесені до ч.3. ст.166 СКУ на мою думку мають перш за все 

позитивні сторони та направлені на захист прав дитини, оскільки одним із головних завдань 

держави є саме захист прав та інтересів дитини, забезпечення кожної дитини сімейним 

вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку та посилення відповідальності 

осіб за реалізацію своїх батьківських прав, у випадку позбавлення їх батьківських прав. 

Підсумовуючи, хочеться зазначити, що правовий механізм захисту дитини потребує 

значного вдосконалення. Необхідно на законодавчому рівні закріпити основоположні 

поняття, такі як «сімейна відповідальність» та «відповідальність батьків». На мій погляд, 

така форма захисту прав дитини, як позбавлення батьківських прав, досить недосконала у 

плані реабілітації батьків. Тому необхідно створити спеціальні служби, які б займалися 

розробкою систем і програм, регулювали процедуру реабілітації таких батьків, допомагали у 

зборі документів для подачі позову про поновлення батьківських праві і допомагали 

повернути дітей у їх сім’ї. Позитивним є те, що на законодавчому рівні суд наділений правом 

збирати докази з власної ініціативи, щодо предмета спору, коли це необхідно для захисту 

малолітніх або неповнолітніх осіб, а також суд зобов’язаний вислухати думку дитини, яка 

може її висловити, при вирішені спору щодо захисту сімейних прав та інтересів дитини. 
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Представники класичної теорії цивільного права під способами захисту суб’єктивних 

цивільних прав визначають закріплені законом матеріально-правові заходи примусового 

характеру, за допомогою яких відбувається відновлення (визнання) порушених 

(оспорюваних) прав і вплив на правопорушника [1, 284]. Фактично у цивілістиці 

сформувалися дві традиційні концепції права на захист, відповідно до першої – право на 

захист є складовою частиною будь-якого суб’єктивного права разом з правом на власні дії, а 

також правом вимагати відповідної поведінки зобов’язаних осіб, згідно з другою – право на 

захист визнається самостійним суб’єктивним правом. В обох випадках цивільно-правові 

способи захисту пов’язані з наданням особі можливості застосувати заходи правоохоронного 

характеру для відновлення порушеного права, або права, що заперечується [2, 194]. 

Питання про цивільно-правові засоби (способи) захисту прав осіб досліджуються 

досить активно. Як правило, предметом досліджень нерідко виступають як проблеми, 

акцентовані на неправомірні дії чи бездіяльність, від яких захищаються особи, так і питання 

захисту у межах правової охорони. 

Способами захисту цивільних прав та інтересів ЦК України визначає: 

1) визнання права; 

2) визнання правочину недійсним; 

3) припинення дії, яка порушує право; 

4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 

5) примусове виконання обов'язку в натурі; 

6) зміна правовідношення; 

7) припинення правовідношення; 

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 

10) ін. 

Передбачені способи захисту може застосувати суд. Але він не є обмеженим лише 

цими цивільно-правовими способами захисту прав та інтересів осіб. Суд може захистити 

цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом [3].  

Крім ЦК України,  способи захисту прав передбачають й інші закони. Деякі із таких 

способів можуть застосовуватися і для захисту права юридичної особи на ділову репутацію. 

Зокрема, суди відповідно до їх компетенції розв’язують спори стосовно права на знак про: 

встановлення власника свідоцтва; 

укладання та виконання ліцензійних договорів; 

порушення прав власника свідоцтва [4].  

Закон України «Про авторське право і суміжні права» передбачає способи цивільно-

правового захисту авторського права і суміжних прав. При порушеннях будь-якою особою 

авторського права і (або) суміжних прав, недотриманні передбачених договором умов 

використання творів і (або) об'єктів суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних 

прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів 
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про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів 

авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і 

майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права 

і (або) суміжних прав мають право: 

а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що 

порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;  

б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення 

дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх 

порушення; 

в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 

г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи 

упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним 

авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій; 

д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) 

суміжних прав, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть 

бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні 

примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в 

порядку, передбаченому Митним кодексом України; 

е) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних 

процесів і господарських операцій, пов'язаних з виготовленням примірників творів, 

фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу 

порушення авторського права і (або) суміжних прав, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 

є) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації 

даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення 

щодо цих порушень; 

ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, 

надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні 

контрафактних примірників творів і об'єктів суміжних прав, а також засобів обходу 

технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження; 

з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із 

захистом авторського права та суміжних прав [5]. 

Як бачимо, перелік передбачених способів захисту авторського права та суміжних 

прав значно більший, ніж той, який визначений в ЦК України. Це дає можливість зробити 

висновок про доцільність визначення на рівні закону розширеного переліку способів захисту 

і для права юридичної особи на ділову репутацію. 
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Реалізація громадянами України свого конституційного права на участь в управлінні 

державою потребує ефективного захисту їх активного і пасивного виборчого права від 

неправомірних посягань з боку інших учасників виборчого процесу. Традиційно основне 

місце в механізмі правової охорони виборчих прав громадян відводиться кримінальній та 

адміністративній відповідальності. 

Конституційно-правова відповідальність володіє всіма загальними ознаками, які 

виокремлюють юридичну відповідальність з-поміж інших соціальних явищ. Цей вид 

юридичної відповідальності доки не знайшов свого прямого законодавчого закріплення, на 

відміну від кримінальної, адміністративної, цивільно-правової, дисциплінарної та 

матеріальної, однак він отримав доктринальне визнання та став невід’ємною складовою 

правової реальності. Діюче законодавство України фактично встановлює окремі підстави 

конституційно-правової відповідальності, називає специфічні для цього виду 

відповідальності санкції за вчинені конституційні делікти. 

Важливим елементом конституційно-правової відповідальності є підстави її настання. 

Сукупність фактичних, правових і процесуальних підстав є основою для її застосування. 

Відносно відповідальності за порушення виборчого законодавства треба зазначити, що не 

будь-яке порушення моральних, політичних чи інших норм може розглядатися як фактична 

підстава для конституційно- правової відповідальності, якщо ці норми не знайшли свого 

відповідного закріплення в нормах права. Наприклад, втрата довіри виборців, якщо вона не 

закріплена в законодавстві України як підстава для відставки чи зняття з посади відповідної 

посадової особи, не може стати мірою конституційно-правової відповідальності, і, навпаки, 

вчинення певних діянь, які призвели до втрати довіри виборців, а саме: видання 

неконституційних нормативно-правових актів, зловживання наданими повноваженнями, 

нецільове використання бюджетних коштів та інше є фактичною підставою для застосування 

конституційно-правової відповідальності. 

Конституційно-правова відповідальність за порушення виборчого законодавства має 

політичний характер, оскільки вона “відбиває участь суб’єкта у відносинах, які складаються 

у сфері організації, реалізації, приналежності державної влади й у сфері взаємовідносин 

держави та особи, а також відбиває прагнення суб’єктів до влади, впливу на визначення 

загальної волі держави, керівної ролі в ній” [1, с. 23]. Конституційно-правова 

відповідальність виконує функцію політико-правового впливу на суб’єктів, які вчинили 

конституційні делікти, проте не будь-який захід публічно-примусового впливу, що має 

політичний зміст, можна розглядати як міру конституційно-правової відповідальності. 

Застосування заходів конституційно-правової відповідальності завжди пов’язане з 

настанням несприятливих політичних наслідків для суб’єкта, що допустив неналежну 

поведінку конституційно-правовій сфері. 

Цілями конституційно-правової відповідальності за порушення виборчого 

законодавства є забезпечення гласності та відкритості виборчого процесу, політичного 

плюралізму, рівності прав політичних партій, виборчих блоків, рівності всіх кандидатів, 

свободи передвиборної агітації, рівних можливостей допуску до засобів масової інформації, 

неупередженості до політичних партій, виборчих блоків партій, кандидатів у депутати та на 

посаду Президента, законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес, 

зокрема, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій. 

Конституційно-правова відповідальність за порушення виборчого законодавства може 

мати як індивідуальний (відмова кандидату в реєстрації), так і колективний (відміна 

реєстрації списку кандидатів) характер, оскільки її суб’єктами можуть бути як фізичні особи, 

так і колективні утворення. Підставою конституційно-правової відповідальності може бути 
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не тільки невідповідна нормам конституційного (виборчого) права поведінка конкретного 

суб’єкта, а й інші обставини, прямо передбачені конституційно-правовими нормами.  

Особливістю конституційно-правової відповідальності є можливість її настання за 

відсутності вини порушника виборчих прав. Як зазначає про це Д. Шон, “вимога 

обов’язкової наявності вини у скоєнні конкретного правопорушення звузила б діапазон 

застосування та викривила б соціальне призначення даного виду відповідальності” [2, с. 38]. 

Ця особливість повною мірою може бути застосована до учасників виборчого процесу. 

Зокрема, у разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії припиняються 

повноваження і тих її членів, які за допомогою голосування, висловлення окремої думки 

протидіяли порушенню виборчих прав громадян. У разі виявлення в переносній скриньці 

більшої кількості бюлетенів, аніж було видано виборцям, які голосували за межами 

приміщення для голосування, усі ці бюлетені визнаються недійсними, а отже, результати 

волевиявлення усіх громадян, які через поважну причину не змогли самостійно прийти до 

приміщення для голосування, анулюються. 

У науковій літературі досить поширеною є думка, що конституційно-правова 

відповідальність суттєво відрізняється від інших видів юридичної відповідальності тим, що 

при її застосуванні важливим є сам факт правопорушення, а не доказ вини конкретної 

юридичної чи фізичної особи, службовця чи органу влади. Не можна не погодитись з 

твердженням П. М. Любченка про те, що така однозначність висновку є досить сумнівною, а 

більш правильним є підхід, за яким конституційно-правова відповідальність фізичних осіб 

має встановлюватись з дотриманням презумпції невинуватості, а юридичних осіб, суб’єктів 

публічної влади – незалежно від вини їхніх органів, посадових чи службових осіб [3, с. 109]. 

Процесуальний порядок притягнення до конституційно-правової відповідальності 

учасників виборчого процесу у діючому законодавстві повною мірою не відображений і 

немає детальної регламентації порядку застосування конституційно-правових санкцій до 

порушників, що створює неоднозначність у підходах судів до вирішення електоральних 

спорів і неоднозначності в їхніх правових позиціях. 

Національне законодавство передбачає два способи притягнення правопорушників до 

відповідальності за виборчі порушення: адміністративний та судовий.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄСПЛ  

Одним із ключових міжнародних судових органів у сфері захисту прав людини 

сьогодення є Європейський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ), що функціонує на підставі 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. [3],  специфічною 

рисою якого стало забезпечення права особи на звернення з індивідуальною заявою. 

Зазначене право безперечно ефективно реалізується лише за умови реально забезпеченої, а 

не формально проголошеної доступності правосуддя, адже доступ до ЄСПЛ виступає 
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початковим етапом усієї правозахисної процедури, і будь-які його обмеження є перешкодою 

для відновлення справедливості. За роки свого існування європейська система захисту прав 

людини, пройшла декілька етапів еволюційного розвитку з метою збереження ефективності 

свого функціонування. Значної трансформації зазнавав міжнародно-правовий механізм 

доступу до Суду під впливом положень Протоколу № 14 до Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, що набрав чинності 1 червня 2010 р., який змінює 

контрольну систему Конвенції. 

Числені дослідження розвитку організації діяльності Європейського Суду здійснили 

сучасні вчені, зокрема М. М. Антонович, О. А. Банчук, В. Г. Буткевич, А. З. Георгіца, 

С. П. Головатий, І. П. Голосніченко, В. Н. Денисов, А. І. Дмитрієв, М. І. Козюбра, 

В. В. Копєйчиков, Р. О. Куйбіда, Д. І. Кулеба, С. Л. Лисенков, П. М. Рабінович, 

Ю. С. Шемшученко та ін. 

Саме механізму доступу до правосуддя в ЄСПЛ як фактору, що впливає на 

ефективність реалізації права на індивідуальну заяву слід надати особливої ваги. Адже 

застосування поняття права на звернення з індивідуальною заявою до ЄСПЛ є наріжним 

питанням в контексті національної правозастосовної практики. Зокрема йдеться про 

необхідність системного вдосконалення вітчизняного законодавства, а саме адміністративної 

та судової практики[4. с.4] 

Проте таке право на подання до Суду індивідуальної заяви не гарантує заявнику права 

на те, щоб його справу було розглянуто Судом по суті поставлених питань, оскільки правила 

сумісності та умови прийнятності індивідуальної заяви регламентуються цілим рядом 

формальних критеріїв, які потребують систематизації. 

Розглядаючи поняття доступності правосуддя в даному контексті слід зазначити, що 

дане право належить до процесуальних прав-гарантій, оскільки представляє собою 

одночасно і самостійне право, і гарантію захисту інших прав. Право на доступ до суду 

«розглядається з позиції de-jure, у контексті встановлення певної зразкової системи 

організації правосуддя, яка б уважалася справедливою; та de-facto, – звертаючись до 

позитивних зобов’язань держави, сприяти своїми діями ефективному використанню права на 

доступ до суду, та негативних обов’язків утримуватися від перешкоджання незалежному 

використанню зазначеного права». [5. с.12] В той же час міжнародно-правовоий механізм 

доступу до ЄСПЛ розглядається як тріада об'єднаних між собою структурно-

функціональними зв'язками елементів: юрисдикції Суду, субсидіарної природи Суду та умов 

прийнятності індивідуальних заяв, відповідність яким є передумовою реалізації права на 

звернення до ЄСПЛ.  

Під юрисдикцію ЄСПЛ підпадає юридична оцінка виконання державами своїх 

зобов’язань за Конвенцією і протоколами до неї у випадках, коли Суд розглядає заяви, 

визнані прийнятними відповідно до  Конвенції. Також одним з ключових елементів 

міжнародно-правового механізму доступу до ЄСПЛ слід вважати критерії прийнятності 

індивідуальних заяв, передбачені ст. 35 Конвенції, оскільки близько 90 % заяв, що надходять 

до Суду, відхиляються саме з причини недотримання умов прийнятності.  

Попри це є певні тенденції до спрощення процедури доступу до Суду за умов 

отримання індивідом можливості безпосереднього звернення до Суду (Протокол №9) і 

припинення існування Європейської Комісії з прав людини (Протокол №11). 

Саме положення Протоколу №11 позитивно вплинули на розвиток міжнародно-

правового механізму доступу до Суду в контексті трьох ключових моментів: 1) Суд почав 

працювати на постійній основі; 2) на Суд було покладено повноваження щодо формування 

«судового досьє» стосовно кожної прийнятої до розгляду справи; 3) сам Суд почав 

вирішувати питання про прийнятність скарги і на нього було покладено обов’язок сприяти 

процедурі мирного врегулювання спорів. Аргументом на підтримку цієї тези є статистична 

звітність, що вказує на наявність 837 рішень у період з 1955 р. по 1998 р., а після вступу в 

силу Протоколу №11 лише у 2000 р. було винесено 695 рішень. Ідея міжнародного 

правосуддя завжди уявлялася як дещо екстраординарне, тому доступ до міжнародних судів 

має специфіку, обумовлену цілями та завданнями міжнародного правосуддя й 

особливостями реалізації права на звернення з індивідуальною заявою. Ця специфіка може 
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бути відображена в понятті «міжнародно-правовий механізм доступу до ЄСПЛ». Вона 

містить необхідні параметри, які є передумовою реалізації права на звернення з 

індивідуальною заявою, та представляє собою сукупність міжнародно-правових норм і 

засобів, що існують у формі тріади об'єднаних між собою структурно-функціональними 

зв'язками компонентів: юрисдикції Суду, субсидіарної природи Суду та умов прийнятності 

індивідуальних заяв. Право на правосуддя посідає особливе місце серед загальновизнаних 

прав людини, тому що за умов його неналежної реалізації втрачається можливість захисту 

від порушення всього переліку гарантованих прав. Створена в рамках Ради Європи система 

захисту прав людини є прикладом високоефективного механізму реалізації права індивідів 

на правосуддя. Але у зв’язку зі зростанням кількості очевидно неприйнятних та повторних 

заяв, наявність яких є наслідками системних проблем національних правових систем держав 

– сторін Конвенції, строки розгляду справ у Суді значно зросли. За час функціонування в 

умовах інтенсивного зростання заяв Суд виробив власні новаторські підходи до процедури 

розгляду справ. Він перейшов до практики одночасного винесення рішень про прийнятність 

та по суті справи; виробив уніфіковані вимоги до оброблення індивідуальних заяв; 

мінімізував бюрократичні перешкоди при переданні повторюваних справ державам-

відповідачам. Перспективною виявилася практика винесення пілотних рішень, було 

врегульовано велику за обсягом категорію справ, що очікували розгляду з аналогічних 

питань. Нова процедура розгляду індивідуальних заяв у порядку їх пріоритетності має 

суперечливий характер, оскільки з одного боку сприятиме вирішенню найбільш актуальних і 

серйозних справ про порушення прав людини, а з іншого – вплине на продовження строків 

очікування розгляду інших заяв. Із метою збереження ефективності реалізації права на 

звернення з індивідуальною заявою про порушення Конвенції за умов постійного збільшення 

кількості звернень до Суду європейська система захисту прав людини постійно 

вдосконалювалася. Результатом еволюційного розвитку та системного реформування, з 

набранням чинності Протоколу №14 до Конвенції, стало створення нової системи доступу до 

ЄСПЛ, яка, незважаючи на надзвичайну перевантаженість Суду, зберегла безоплатним право 

на звернення з індивідуальною заявою. Основними правовими наслідками трансформації 

умов реалізації права на звернення до ЄСПЛ після вступу Протоколу №14 до Конвенції 

стало продовження строку повноважень суддів; запровадження спрощеного механізму 

винесенню рішень про прийнятність заяв та по суті заяв, що стосуються чітко виробленої 

прецедентної практики Суду; запровадження нового критерію прийнятності індивідуальних 

заяв – обов’язковість наявності в заявника суттєвої шкоди. Позитивний вплив положень 

Протоколу №14 до Конвенції на реалізацію права на звернення до Суду, насамперед, полягає 

в скороченні строків розгляду індивідуальних заяв та зменшення внаслідок цього 

завантаженості Суду. Це пов'язано з можливістю звуження права на доступ до Суду у зв'язку 

зі зміною порядку ухвалення рішення про визнання заяви неприйнятною, оскільки питання 

про початок судової процедури передається у провадження одного судді. За наявності 

безумовних позитивних рішень слід визнати, що існує вірогідність зниження рівня доступу 

до ЄСПЛ у зв’язку з доповненням Протоколом №14 умов прийнятності індивідуальних заяв 

критерієм обов’язковості «суттєвої шкоди», тому що поняття «суттєва шкода» представляє 

собою дуже абстрактну категорію. Через відсутність нормативної конкретизації це може 

стати причиною відхилення великої кількості індивідуальних заяв, що за своєю суттю є 

порушеннями Конвенції та потребують розгляду Судом. Незважаючи на те, що право на 

звернення з індивідуальною заявою було, такі фактори, як ускладнення міжнародно-

правового механізму доступу до ЄСПЛ додатковим критерієм прийнятності, що має 

оціночний характер, та політика пріоритизації заяв свідчать про те, що процес 

конституалізації Суду набирає обертів. 
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ПОНЯТТЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  

ЯК СУБ'ЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

Держава виконує функцію організації господарського життя суспільства. Зокрема, це 

стосується економічної основи державного суверенітету, надзвичайно складної системи, що 

вимагає комплексного регулювання з урахуванням інтересів різних категорій осіб: суб’єктів 

господарювання, їх об’єднань, споживачів, найманих працівників, територіальних громад, 

держави, а також міжнародної спільноти (міжнародних організацій, членом яких в 

найближчому майбутньому може стати Україна) [1, с. 17]. 

Організація господарської діяльності здійснюється державою через закріплення за 

допомогою правових норм і регулювання найбільш важливих для суспільства суспільних 

відносин з їх перетворенням на обов’язкові, охоронювані законом правовідносини. 

Безперечним є той факт, що держава повинна брати участь в економічному процесі, 

оскільки існують функції, які тільки вона і може виконувати, зокрема це стосується її 

організаційно-господарських повноважень. Перед державою стоїть завдання формування 

ринку і ринкової інфраструктури, забезпечення ефективної зайнятості, подолання 

монополізму та недобросовісної конкуренції [2, с. 285]. 

Органи державної влади діють від імені держави в межах їх компетенції, встановленої 

актами, що визначають статус цих органів. Основним призначенням системи органів 

державної влади є організація реалізації повноважень держави (відповідно повноважень 

територіальних громад – щодо органів місцевого самоврядування), виходячи з галузевих 

завдань, закріплених за кожним органом відповідним актом законодавства, що встановлює 

його правовий статус [3, с. 18]. 

Слід зазначити, що поняття «господарська компетенція» трактується в літературі 

неоднозначно. В адміністративному праві, де ця категорія отримала найбільш детальну 

наукову розробку, її розуміють як сукупність прав і обов’язків владного характеру, якою 

наділені органи державної виконавчої влади з метою реалізації функцій державного 

управління [4, с. 34]. У літературі з господарського права категорія «господарська 

компетенція» має подвійний характер, оскільки поєднує публічно-правовий та 

приватноправовий елементи. 

Господарська компетенція (в трактуванні представників московської школи 

господарського права) – це сукупність господарських прав і обов’язків. До складу 

господарської компетенції входять господарські права та обов’язки, однакові для всіх 

суб’єктів господарського права цього виду. Разом з тим при здійсненні господарської 

компетенції кожний суб’єкт господарського права набуває нові господарські права та 

обов’язки. Тому у кожного суб’єкта господарського права є і своя «індивідуальна» 

компетенція, яка поряд з правами і обов’язками, що входять в компетенцію будь-якого 

суб’єкта господарського права цього виду, включає також права і обов’язки, набуті ним на 

основі реалізації цієї компетенції у господарських правовідносинах. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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При характеристиці особливостей правового становища органів державної влади як 

суб’єктів організаційно-господарських повноважень, насамперед необхідно відзначити, що 

формами здійснення ними організації господарської діяльності є: (1) управління 

господарською діяльністю суб’єктів господарювання державного сектора економіки; (2) 

регулювання господарської діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності. 

Управління як форма здійснення організації органами державної влади виникає на 

основі відносин власності. Держава як власник державного майна діє в особі органів 

державної влади, що здійснюють організаційно-господарські повноваження відносно 

господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектора економіки. 

Критеріями поділу органів державної влади, що здійснюють організаційно-

господарські повноваження з регулювання господарської діяльності суб'єктів господа-

рювання всіх форм власності є: основні напрями економічної політики, що визначаються 

державою; правові форми державного регулювання економіки. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЖИТЛОВОГО  БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Структура фінансування житлового будівництва залежить від типу житлової системи, 

від способу забезпечення потреби суспільства в житлі. Розрізняють житлові системи, що 

базуються на механізмі державного забезпечення житлом та на ринкових умовах. Більшість 

житлових систем відносять до змішаного типу, коли ринковий механізм забезпечення 

житлом не виключає державної чи комунальної участі.  

У розвинених країнах переважає ринковий підхід до вирішення житлової проблеми. 

Оскільки середній клас займає в суспільстві провідне місце, виникає можливість купувати 

нове житло в кредит на основі пропозицій розвиненого житлового ринку 

та стабільності банківської системи, яка дозволяє розвивати ринок іпотечних 

кредитів. Але приблизно 20% населення соціально незахищені та отримують практично 

безплатне комунальне житло. 

У вітчизняній практиці при плановій економіці основними були державне житлове 

будівництво та будівництво житла підприємствами та організаціями для своїх працівників, 

тоді як кооперативна та індивідуальна забудова в містах відігравали незначну роль. Із 

переходом на ринкові засади  та скороченням бюджетного фінансування житлового 

будівництва та забезпечення населення житлом, основним джерелом  інвестицій у житлове 

будівництво стали власні заощадження населення. Однак, низький рівень платоспроможності 

основної частини населення зумовлює пошук нових джерел фінансування будівництва 

житла. [1, 21] 

В Україні кошти з державного бюджету направляються  в основному на 

реалізацію цільових  програм  відтворення житла і зменшуються з кожним роком. Фінансові 

кошти місцевих бюджетів являються лімітованими і призначені в цілому для 

оплати завершеного будівництва житла незаможних верств 
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населення. Фінансування житлового будівництва за рахунок коштів підприємств і 

некомерційних організацій також носить обмежений характер. [2, 64]   

Незважаючи на прийняті нормативно-правові акти, що забезпечують розвиток 

іпотечного кредитування, масштабного застосування цієї форми фінансування житлового 

будівництва ще не відбулося. Головними стримуючими факторами продовжують залишатися 

низька кредитоспроможність населення, проблеми розвитку вторинного ринку цінних 

паперів і рефінансування іпотечних банків. [3, 55] 

До головними проблем, що стримують розвиток систем фінансування житлового 

будівництва, зокрема іпотечного кредитування, можна віднести: 

- масштаби довгострокового іпотечного житлового кредитування обмежені 

короткостроковою ресурсною базою банків, оскільки збільшення частки довгострокових 

кредитів може привести до зниження ліквідності; 

- надмірна вартість кредитів, яка є наслідком високої ціни залучених ресурсів для 

банків та не повністю сформованого законодавчого поля в галузі іпотечного житлового 

кредитування, що зумовлює високі ризики іпотечного кредитування, які закладаються 

банками у процентні ставки за кредитами; 

- складність оцінки платоспроможності позичальника, тому що значна частка в 

доходах населення – неофіційні доходи; 

-  політична та економічна нестабільність в країні, що підвищує ризики іпотечного 

кредитування. 

Як показує вітчизняна та зарубіжна практика, на сьогоднішній день існують такі 

методи фінансування інвестиційних проектів та програм житлового будівництва: бюджетне 

фінансування, самофінансування, акціонування, кредитне фінансування, змішане 

фінансування. Механізми і джерела фінансування будівництва житла залежать від 

характеристик житлового будинку та способу його використання. [4, 325] 

Джерела фінансування будівництва житла розділяються на такі групи: 

1) кошти населення: власні джерела (доходи, заощадження, кошти від продажу 

майна); позикові кошти (кредити банків, позики організацій). 

2) кошти комерційних і некомерційних організацій: власні доходи організацій; 

позичкові кошти (кредити банків, випуск житлових облігацій). 

3) кошти держави (місцевої влади): кошти бюджетів; кошти цільових позабюджетних 

фондів; кошти, що залучені за рахунок емісії житлових цінних паперів. 

У прийнятті рішення про залучення джерел для фінансування житлового будівництва 

важливу роль відіграє визначення вартості інвестиційного капіталу. Оптимальна його 

структура виражає таке співвідношення власного та позичкового капіталу, за якого 

забезпечується найефективніший взаємозв’язок між коефіцієнтами рентабельності власного 

капіталу та заборгованості. Найчастіше для вирішення проблем оптимізації структури 

інвестиційного капіталу використовують ефект фінансового важеля (левериджу). [5, 64] 

На ефективність форм залучення коштів для фінансування довгострокового 

іпотечного житлового кредитування впливає наявність надійних фінансових інструментів, 

що забезпечують кредиторам можливість отримання ресурсів у необхідних обсягах за 

порівняно низькою ринковою вартістю і на умовах, узгоджених щодо термінів і вартості 

залучення та процентними ставками. 

Донедавна фінансування нового будівництва було можливим за трьома способами: 

через інвестиційний договір із забудовником, цільові житлові облігації та участь у фонді 

фінансування будівництва (ФФБ). При цьому ФФБ були механізмом найменш популярним 

серед забудовників, проте найбільш безпечним для інвестора. [6, 752] 

Однак, внесені (після суспільного резонансу стосовно дій деяких забудовників у 2005-

2006 роках) зміни до Законів України «Про інвестиційну діяльність»  та «Про фінансово-

кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю»,  якими були запроваджені жорсткі вимоги до інвесторів та забудовників щодо 

будівництва житла та визначені загальні принципи, правові та органiзацiйні засади залучення 

банками та іншими фінансовими установами грошових коштiв фізичних та юридичних осіб в 

управління з метою фiнансування будівництва житла та особливості управління цими 
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коштами, стали для забудовників серйозною перешкодою на шляху залучення коштів 

населення. Змінами передбачено, що інвестування та фінансування житлового  будівництва з 

використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, може 

здійснюватися  тільки наступними механізмами: 

– фонди фінансування будівництва (ФФБ); 

– випуск безпроцентних (цiльових) облігацій; 

– інститути спільного інвестування (ІСІ); 

– фонди операцiй з нерухомістю (ФОН); 

– недержавні пенсійні фонди (НПФ). 

Отже, інвестор, зважаючи на можливі ризики, обиратиме рішення інвестувати в 

облігації чи брати участь у ФФБ за рахунок власних коштів або отримувати іпотечний 

кредит в банку. При порівнянні механізмів стають очевидними відмінності між ними. Кожен 

з цих інструментів має як позитивні, так і негативні сторони. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИИ И ПРАВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

На современном этапе своего развития Республика Беларусь является полноправным 

участником мирового сообщества. Её развитие связано с другими странами как в области 

политики и экономики, так и в духовной сфере. Духовная сфера является немаловажной для 

человечества, так как ведёт его к идеалу не только в моральном, но и в правовом аспекте. 

Религия – важный институт духовно-культурной жизни общества. Она сопровождает 

человечество на протяжении всей его истории. 

Как система мировоззренческих представлений и верований религия служит 

объединяющим и даже государствообразующим фактором. Она накладывает отпечаток на 

многие институты не только духовно-культурной, но и политической жизни общества. 

Именно поэтому конституционное право не может игнорировать религию. 

Вообще, влияние религии проявляется во всех сферах общественной жизни. По 

мнению специалистов, доля людей, для которых в их действиях обязательно должна 

присутствовать религиозная духовность, в различных государствах в среднем составляет 

около 20% [2, 172]. 

В настоящее время большинство стран взаимодействуют с религиозными 

объединениями. Это является не только «толчком» к повышению нравственности в обществе, 

но и неким вектором общественного развития. Например, многоконфессиональная 

Российская Федерация. В Конституции РФ в ст. 28 сказано, что «каждому гарантируется 

свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
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иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними». В Билле о правах 1791 г. в первой поправке к Конституции США 1787 г. указывалось, 

что «Конгресс не должен издавать законов, относящихся к установлению какой-либо религии 

или запрещающих свободное исповедание оной». Эта конституционная норма и по сей день 

остается неизменной. В ст. 10 Декларации прав человека и гражданина, принятой 

Национальным Собранием Франции в 1789 г., провозглашалось, что «никто не должен 

испытывать стеснений в выражении своих мнений, даже религиозных». Данная Декларация 

и по сей день входит в Конституцию Франции 1791 г. 

Взаимодействие религии и конституционного права чаще всего осуществляется в виде 

конституционно-правового гарантирования свободы совести и регулирования отношений 

между государством и Церковью. При этом обычно в той или иной форме провозглашается 

отделение церкви от государства. Согласно, например, ч. 3 ст. 16 Испанской конституции 

«никакое вероисповедание не будет иметь государственного характера. Публичные власти 

будут принимать во внимание религиозные верования испанского общества и поддерживать 

соответствующие отношения с Католической церковью и другими вероисповеданиями» 

[1, 139]. 

Более 50-ти стран мира официально признают то или иное вероучение. Конституция 

Греции, вступившая в силу 11 июня 1975 г., в статье 3 раздела II «Отношения Церкви и 

государства» гласит: «Господствующей в Греции религией является религия восточно-

православной Церкви Христовой. Православная Церковь Греции, признающая своим главой 

Господа нашего Иисуса Христа, неразрывно связана в своих догматах с Великой 

константинопольской Церковью и со всякой другой единоверной Церковью Христовой, 

неуклонно соблюдает, так же как и они, святые апостольские и соборные каноны и 

священные традиции. Она является автокефальной и управляется Священным Синодом 

архиереев, находящихся на церковной службе, и избираемым ими Постоянным Священным 

Синодом, который создаётся в порядке, определяемом уставом Церкви, с соблюдением 

положений Патриаршего тома от 29 июня 1850 года и акта Синода от 4 сентября 1928 года». 

В Основном Низаме Саудовской Аравии в ст. 23 закреплено, что «Государство стоит 

на защите исламской веры, реализует её установления, следит за отсутствием греховности, 

препятствует пороку, выполняет долг распространения ислама». 

Существует также ряд стран, которые сводят сотрудничество с религиозными 

организациями к минимуму или полному нулю. Например, в США религиозным 

объединениям предоставлена широкая автономия. Хотя в Америке и преобладает 

протестантизм, в ней исповедуются сотни других религий. В результате американцы 

утратили связь со своими религиозными корнями. Обычно они выбирают ту религию, 

которая предъявляет наименьшие требования к ним и является удобной для вероисповедания. 

Французская Республика оказала огромное влияние на отделение Церкви от 

государства. Это закреплено на конституционном и законодательном уровнях. Ст. 1 

Конституции Франции гласит: «Франция является неделимой, светской, социальной, 

демократической Республикой. Она обеспечивает равенство перед законом всех граждан без 

различия происхождения, расы или религии. Она уважает все вероисповедания». Также 

существует французский Закон о разделении церквей и государства 1905 г., который даёт 

понять, что церковь полностью отделена от государства в социально-экономических 

условиях, приближенных к жизни современного общества. 

В настоящее время полностью атеистических государств нет. Так, Корейская Народно-

Демократическая Республика де-юре – не атеистическое государство, де-факто религиозные 

объединения в нём находятся под особым контролем специальных государственных органов, 

верующие люди вынуждены скрывать свои религиозные убеждения. Распространён культ 

личности вечного Президента КНДР Ким Ир Сена и Великого Руководителя КНДР Ким Чен 

Ира [3, 89]. 

Конституционное право гарантирует равноправие вероисповеданий и особо защищает 

религиозные меньшинства. В качестве примера можно рассмотреть ст. 29 Конституции 

Румынии. Согласно ч. 2 и 3 этой статьи, религиозные культы свободны и организуются по 

собственным уставам на условиях, установленных законом, и в отношениях между культами 
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запрещаются любые формы, средства, акты или действия, возбуждающие религиозную 

рознь. 

В современном многоконфессиональном мире очень важно не допустить религиозных 

конфликтов, потому что неблагоприятные последствия охватят многие государства. Любые 

межгосударственные разногласия можно разрешить мирным путём. Государство должно 

уметь вести диалог с религиозными организациями, так как они оказывают большое влияние 

на политический порядок и объединяют гражданское общество на основе духовных 

ценностей. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ  

Законодавство України передбачає здійснення комерційної та некомерційної 

діяльності. 

Поняття некомерційного господарювання визначено у ст. 52 Господарського кодексу 

України. Згідно з цією статтею, некомерційне господарювання - це самостійна систематична 

господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на 

досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку [1]. 

Для здійснення некомерційної господарської діяльності фізичні та юридичні особи 

можуть створювати некомерційні організації.  

При визначенні суб’єкта господарювання, який створений без мети одержання 

прибутку,  у законодавстві та літературі зустрічаються терміни «некомерційні організації», 

«непідприємницькі товариства», «неприбуткові підприємства» 

 Зокрема, В.Ю. Поляков пропонує визначити поняття некомерційних організацій 

як суб’єктів господарювання, створених для здійснення благодійницької, просвітницької, 

правозахисної та іншої суспільно-корисної діяльності, які не мають основною метою 

отримання прибутку (доходу), та не розподіляють отриманий в ході своєї діяльності 

прибуток (дохід) між їх засновниками, членами та учасниками [5, с.7]. 

Цивільним законодавством передбачається можливість створення та діяльності 

непідприємницьких товариств, які визначаються як товариства, які не мають на меті 

одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками (ст. 85 ЦК України) [3]. 

Поняття та види неприбуткових організацій визначаються Податковим кодексом 

України. Зокрема, пункт 14.1.121 ст. 14 ПК зазначає, що неприбуткові підприємства, 

установи та організації – це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є 

платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 ПКУ. 

Пп. 133.4.1 Податкового Кодексу визначено вимоги до організації для отримання статусу 

неприбутковості: 

 утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює 

діяльність відповідної неприбуткової організації; 

 установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на 

підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу 

отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої 

організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), 

членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n12538
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 установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на 

підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу 

активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до 

доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення). Дане положення не поширюється на об’єднання та 

асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

 унесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ й організацій 

[2]. 

І найголовніше, згідно пп. 133.4.2 ПКУ: доходи (прибутки) неприбуткової організації 

мають використовуватися  винятково для фінансування видатків на утримання такої 

неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених 

її установчими документами. Проте, доходи неприбуткових релігійних організацій 

використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, 

передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної 

допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя [2]. 

Види неприбуткових організацій передбачені пп. 133.4.6 Податкового Кодексу: 

 бюджетні установи; 

 громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, 

благодійні організації, пенсійні фонди; 

 спілки, асоціації й інші об’єднання юридичних осіб; 

 житлово-будівельні кооперативи (із першого числа місяця, наступного за місяцем, 

у якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 

житлового будинку й такий житловий будинок споруджувався чи придбавався житлово-

будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні 

(гаражно-будівельні) кооперативи (товариства); 

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих 

будинків; 

 професійні спілки, їх об’єднання й організації профспілок, а також організації 

роботодавців та їх об’єднання; 

 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

 інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 Податкового 

Кодексу [2]. 

Кожний вид неприбуткової організації регулюється відповідним законодавством. Так, 

діяльність благодійних організації регулюється Законом України від 05.07.2012 р.  "Про 

благодійну діяльність та благодійні організації", релігійних організацій – Законом УРСР  від 

23.04.1991р.  "Про свободу совісті та релігійні організації", творчих спілок – Законом 

України від 07.10.1997р. "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", 

громадських об'єднань, політичних партій, творчих спілок, релігійних організацій, 

благодійних організацій, пенсійних фондів - Законом  України від 22.03.2012р.  "Про 

громадські об'єднання", садових, дачних, гаражних кооперативів, житлово-будівельних 

кооперативів - Законом України від 10.07.2003р.  «Про кооперацію», об'єднань співвласників 

багатоквартирного будинку, асоціацій власників жилих будинків - Законом України  від 

29.11.2001р.  "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", професійних 

союзів, їх об'єднань  та організацій профспілок, утворені в порядку, визначеному законом – 

Законом України від 15.09.1999р.  "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кооперативних об'єднань – Законом 

України від  17.07.1997р.  "Про сільськогосподарську кооперацію" [4].  

Хоча Податковий кодекс визначає як вид неприбуткових організацій бюджетні 

установи, В. Ю. Поляков акцентує увагу на тому, що до некомерційних організацій не 

відносяться органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та політичні 

партії. Крім того науковець пропонує виключити зі списку некомерційних організацій  

недержавних пенсійних фондів [5, с.7–8]. 
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Таким чином, основна відмінність неприбуткових (некомерційних) організацій від 

прибуткових (комерційних) – це мета їх діяльності, а саме, отримання прибутку. 

Некомерційна організація  в основному засновується для формування сприятливих умов 

життя людей і досягнення суспільно значущих соціальних благ. 
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студентка 3 курса факультета Бизнеса и права 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ, О ПРАВЕ РАБОТНИКА 

НА ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

В трудовом праве для работника закреплены не только обязанности, но и права, 

которыми он может пользоваться. Одним из важнейших прав является право на отдых.  

По нашему мнению, данная тема является актуальной, поскольку в современном мире 

работа занимает большую часть жизни людей, считаем, что реализация данного права по 

законодательству действительно необходима. Ведь каждый работник должен знать каким 

образом он может применять это право на практике, и что его осуществление не приведет к 

каким-либо последствиям, которые повлекут за собой потерю рабочего места. 

Целью данной работы является проведение сравнительно-правового анализа 

трудового законодательства Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины по 

вопросам предоставления работникам выходных и праздничных дней с целью заимствования 

положительных сторон трудового законодательства каждого рассматриваемого государства. 

Для этого был использован такой метод исследования как сравнительный анализ. 

Для начала рассмотрим порядок привлечения работников к работе в выходные и 

праздничные дни согласно действующему законодательству Республики Беларусь. Так в ст. 

142 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) закреплено то, что привлечение 

работника к работе в выходные дни осуществляется только с письменного согласия 

работника. Но помимо этого ТК, а именно ст. 143 предусматривает случаи, в которых 

согласие работника на привлечение в выходные дни не требуется [2, ст.143]. 

Согласно ст. 144 ТК допускается использование для работы не более 12 выходных 

дней в год каждого работника. В предельное количество выходных дней не включаются 

выходные дни, в которые работник привлекался к работе в соответствии со ст.143 ТК. 

Оформление привлечения к работе в выходные дни осуществляется приказом 

(распоряжением) нанимателя. 

Кроме этого для отдельных категорий работников предусмотрены гарантии. Так не 

допускается к работе в выходные дни несовершеннолетие, беременные женщины, женщины 

с детьми до 3 лет. А также женщины с детьми от 3 до 14 лет и инвалиды привлекаются 

только с их письменного согласия. 

Компенсация за работу в выходные дни бывает: 

https://pravdop.com/ua/publications/kommentarii-zakonodatelstva/nepribilnie-organizacii-vidi-i-normativnoe-regulirovanie/
https://pravdop.com/ua/publications/kommentarii-zakonodatelstva/nepribilnie-organizacii-vidi-i-normativnoe-regulirovanie/
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1. двойная; 
2. взамен за доплату может быть предоставлен другой выходной день. 
Государственные праздники в Беларуси установлены согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 "О государственных праздниках, 

праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь" (далее - Указ №157). 

В соответствии с п.3 Указа П №157 устанавливаются следующие праздничные (нерабочие) 

дни [4]: 1 января – Новый год,.7 января – Рождество Христово (православное Рождество), 

8 марта – День женщин, Радуница по православной конфессии, 1 мая – праздник труда, 

9 мая – День победы, 3 июля – День независимости Республики Беларусь, 7 ноября – День 

Октябрьской революции, 25 декабря – Рождество Христово ( католическое Рождество). Итого 

в Республике Беларусь 9 выходных праздничных дней. 

При работе накануне государственных праздников работа в предшествующий им 

рабочий день сокращается на 1 час и исключается из нормы рабочих часов за месяц. Если 

сокращение невозможно, то переработка компенсируется предоставлением выходного дня с 

оплатой в одинарном размере по мере накопления часов. 

В государственные праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими, 

допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим 

условиям (непрерывно действующие организации); вызываемые необходимостью 

постоянного непрерывного обслуживания населения (планируются заранее в графике и 

включаются в месячную норму рабочего времени); а также неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы (выполняется в соответствии с утвержденным графиком 

или по особому распоряжению нанимателя, если их нельзя было заранее предвидеть) 

[1, ст.143]. 

Работа в государственные праздники и праздничные дни (ч.1 ст. 147) оплачивается в 

повышенном размере, установленном ч.3 и 4 ст. 69 ТК. 

Если эта работа выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, работнику, по 

его желанию, предоставляется, кроме оплаты в повышенном размере, предусмотренной ч.1 

ст. 69 ТК, другой неоплачиваемый день отдыха. 

Для сравнения также необходимо рассмотреть порядок привлечения работников к 

работе в выходные и праздничные (нерабочие) дни согласно действующему законодательству 

Российской федерации. 

Перечень нерабочих праздничных дней определён ст. 112 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее - ТК РФ): 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, 

7 января – Рождество Христово, 23 февраля – День защитника отечества, 8 марта – 

Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 

12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства [2]. Как видно, в Российской 

Федерации 14 нерабочий праздничных дней в году. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. Привлечение работников по данной статье 

допускается без согласия работника. А в остальных случаях привлечение допускается, только 

при наличии письменного согласия работника с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Документальное оформление привлечения работников осуществляется изданием 

приказа, в котором указывается день, подлежащий оплате, и размер оплаты. Оплата труда в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится исходя из установленного им 

должностного оклада (ставки заработной платы) в соответствии со ст. 153 ТК РФ [2, ст.153]. 

Также рассмотрим порядок привлечения работников к работе в выходные и 

праздничные (нерабочие) дни согласно Кодексу Законов о труде (далее – КЗоТ) в Украине. 

Работа в выходные дни запрещается. Привлечение отдельных работников к работе в 

эти дни допускается только с разрешения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (профсоюзного комитета) предприятия, учреждения, организации и только в 

исключительных случаях, определяемых законодательством. 
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Привлечение отдельных работников к работе в выходные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных ст.71 КЗоТ. Привлечение работников к работе в 

выходные дни производится по письменному приказу (распоряжению) собственника или 

уполномоченного им органа. 

В ст.73 КЗоТ установлены следующие праздничные (нерабочие) дни: 1 января – 

Новый Год, 7 января – Рождество Христово, 8 марта – Международный женский день, 1 и 2 

мая – День международной солидарности трудящихся, 9 мая – День победы над нацизмом во 

Второй мировой войне, 28 июня – День Конституции Украины, 24 августа – День 

независимости Украины, 14 октября – День защитника Украины, Пасха (воскресенье), 

Троица (воскресенье) [3]. Таким образом, в Украине 11 праздничных (нерабочих) дней. 

Работа в выходной день может компенсироваться, по соглашению сторон, 

предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.  

Проанализировавдействующее законодательство трёх стран: Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины можно сделать следующий вывод. Понятие выходного дня 

является единым как для Российской Федерации, так и для Республики Беларусь и Украины: 

это еженедельный непрерывный отдых, который предоставляется всем работникам.  

Кроме этого, трудовое законодательство каждого государства содержит свое 

количество выходных праздничных (нерабочих) дней. Меньше всего в Республике Беларусь – 

9, больше всего в Российской Федерации – 14. Трудовое законодательство всех государств 

предусматривает компенсацию за работу в выходной день. 

Однако в государствах по-разному предусмотрены последствия совпадения выходного 

праздничного дня с обычным выходным днем. 

Таким образом на наш в трудовое законодательство Республики Беларусь из 

законодательства Украины следовало бы заимствовать выходной (нерабочий) день – Троицу, 

а из законодательства Российской Федерации – предоставление другого выходного дня при 

совпадении выходного праздничного дня с обычным выходным днем. 
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ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТА 

Проблема правового, зокрема міжнародно-правового, захисту прав адвокатів набула 

особливої актуальності для України. З моменту вступу до Ради Європи у 1996 р., підписання, 

а потім ратифікації Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод у 1997 р. Україна обрала курс на максимальне наближення свого законодавства до 

міжнародних стандартів європейських держав. До цього доклали чимало зусиль наші 

всесвітньо відомі співвітчизники-юристи – В. Корецький (академік Академії наук УРСР, 
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засновник Інституту держави і права Академії наук УРСР і впродовж багатьох років його 

директор, основоположник української школи міжнародного права, член Міжнародного суду 

ООН, представник СРСР у Комісії ООН з прав людини в 1947–1949 рр.) і П. Недбайло 

(професор, завідувач кафедри теорії держави і права Київського університету 

ім. Т. Г. Шевченка, який у 1958–1968 рр. був постійним представником УРСР в Комісії ООН 

з прав людини і якому в 1968 р. було присуджено премію ООН за видатний особистий 

внесок у справу захисту прав і свобод людини) [1,7-19]. 

Після ратифікації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

українські громадяни та юридичні особи дістали право на звернення до Європейського суду з 

прав людини із заявами про неправомірні дії державних органів України, які порушують їхні 

права. Рішення Європейського суду з прав людини слугують взірцевими стандартами для 

судових та правоохоронних органів, адвокатів та правозахисників. Конвенція не містить 

окремої норми про права адвокатів, гарантовані нею права і свободи мають 

загальнолюдський характер [2]. 

Однак прецедентна практика Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) в 

тлумаченні нею застосування деяких норм Конвенції (ст. 6, 8, 10, 11) та передбачених ними 

прав, забезпечує режим посиленого захисту тих прав адвокатів, які в національному 

законодавстві України умовно іменуються професійними правами адвоката й гарантіями 

адвокатської діяльності. Водночас у контексті реалізації прецедентної практики ЄСПЛ 

юристи, правозахисники та адвокати наражаються на проблеми щодо статусу норм 

міжнародного права в українській правовій системі та співвідношення норм міжнародного та 

внутрішньодержавного права в Україні. Законом України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» встановлено, що національні 

суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права [3]. 

Проголошення практики Страсбурзького суду джерелом національного права якраз і є 

ключем до встановлення співвідношення міжнародних і національних правових систем, за 

якого кожна із систем розглядається як самостійна, але водночас не виключається їхня 

взаємодія. Така взаємодія відображена у рішенні Верховної Ради України про наділення 

практики Європейського суду з прав людини відповідним статусом. Варто зазначити, що 

нормативна регламентація міжнародного зобов’язання нашої держави зводиться лише до 

виконання остаточних рішень цієї міжнародної установи [4,207-208]. 

На сьогодні Україна посідає п’яте місце за кількістю заяв, які подаються до 

Європейського суду. Така ситуація є зовсім невтішною, оскільки свідчить про численні 

факти неналежного захисту прав громадян. Але з іншого боку, вона відображає піднесення 

рівня обізнаності громадян зі своїми правами та способами їх захисту. Прецедентна практика 

ЄСПЛ сьогодні виконує функцію важливого інструменту при захисті прав людини. 

Спостерігається посилення авторитету та впливу прецедентного права Євросуду у цілому, 

що є важливим чинником для України. Але, на жаль, велика кількість заяв, поданих до Суду, 

і та кількість рішень, які виносяться Євросудом проти України, свідчать про систематичні 

порушення гарантованих Конвенцією та  Конституцією України прав та свобод громадян з 

боку держави. Для подолання цих проблем необхідно забезпечити належний доступ 

адвокатів до відповідної інформації. Завдяки цій інформаційній функції адвокати та 

адвокатські об’єднання можуть отримувати дані щодо тлумачення норм Конвенції, поради 

щодо застосування практики Європейського суду тощо. Нагальним для України, як з точки 

зору захисту прав людини, так і з точки зору запровадження механізмів покращення вже 

діючих механізмів захисту, є підвищення рівня виконання рішень Європейського суду. 

Гарантії професійної діяльності адвокатів містяться також і в інших міжнародно-

правових актах, наприклад, у ст.ст. 16, 17, 18 «Основних положень про роль адвокатів», 

прийнятих на VIII Конгресі ООН із запобігання злочинам у 1990 році [5], де закріплено: 

Уряди мають забезпечити адвокатам (ст. 16): 

а) можливість здійснювати їх професійні обов’язки без залякування, перешкод, 

переслідування та неналежного втручання; 

б) можливість вільно пересуватись і спілкуватись зі своїм клієнтом у своїй країні та за 

кордоном; 
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в) виключення можливості піддавати покаранню або погрожувати його застосуванням 

та можливості обвинувачення, адміністративних, економічних та інших санкцій за дії, 

здійснювані відповідно до визнаних професійних обов’язків, стандартів та етичних норм. 

Там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв’язку з виконанням професійних 

обов’язків, вони мають бути адекватно захищені владою(ст. 17). Адвокати не повинні 

ідентифікуватися з клієнтами та їх справами у зв’язку з виконанням професійних обов’язків 

(ст. 18). 

Іншим джерелом міжнародного права, застосовним до прав адвокатів, є Декларація 

ООН «Про право і обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства підтримувати і 

захищати загальновизнані права людини і основні свободи» [6,57]. Ця Декларація закріплює 

широкий спектр гарантій здійснення правозахисної діяльності та вказує, що кожному 

захиснику прав людини, у зв’язку з його діяльністю, також має бути гарантоване право на 

повний захист як в теорії (на законодавчому рівні), так і на практиці проти будь-якого 

насильства чи переслідування. В цьому акті окреслено й конкретні обов’язки держав щодо 

гарантій прав захисників і наголошено, що держави поряд із негативними обов’язками 

(невтручання, непереслідування тощо) несуть і позитивний обов’язок – проводити 

розслідування у випадках можливих порушень прав, гарантованих Декларацією. 

В українському законодавстві норми, якими регламентуються професійні права 

адвоката і гарантії адвокатської діяльності, як відомо, передбачені у статтях 6, 9, 10 Закону 

України «Про адвокатуру» [7,62], а у випадках, коли адвокат здійснює функцію захисту в 

кримінальному провадженні, – в Кримінально-процесуальному кодексі України (ст. 44–48) 

[8,15]. Санкції за порушення низки прав захисника передбачені Кримінальним кодексом 

України (ст.ст. 397–400 КК України)[9,13]. 

Розглянемо детальніше деякі з прав адвокатів, захист яким надавався в практиці 

Європейського суду з прав людини: 

1. Право адвоката на повагу до приватного життя та житла (стаття 8 

Європейської конвенції з прав людини) 

Найпоширенішою і найактуальнішою для України є група справ, яка стосується 

порушень ст. 8 Конвенції «Право на повагу до приватного і сімейного життя». Мається на 

увазі – недоторканність житла. Згідно з практикою Європейського суду захист житла, 

забезпечений ст. 8 Конвенції, поширюється і на офіси адвокатів. Таким чином, проведення 

обшуку в помешканні адвоката (квартирі, офісі) визнається порушенням його професійних 

прав. Але виникає питання, чи можуть правоохоронні органи – і якщо так, то за яких 

обставин – обшукати офіс адвоката? Чи не порушуватиме це Конвенцію? 

Відповіддю на це запитання є відповідне рішення Європейського суду з прав людини 

у справі «Німіць проти Німеччини» [10]. Відповідно до цього рішення обшук в офісі 

адвоката, результатом якого стало ознайомлення третіх осіб з адвокатськими провадженнями 

та іншими професійними відомостями, не тільки порушує ст. 8 Конвенції, а й створює 

загрозу для реалізації принципів справедливого суду включаючи право на захист. 

2. Право адвоката на повагу до таємниці кореспонденції  

Це право пов’язане з правом на конфіденційність спілкування адвоката з клієнтом. 

Тобто це право як таке стосовно адвокатів окремо в Конвенції не закріплено, але воно 

випливає з цілої низки прав, гарантованих Конвенцією (ст. 6, 8), та практики їх застосування. 

В чинному Законі «Про адвокатуру» межі втручання в листування з адвокатом окремо також 

не визначені, хоча неприпустимість такого втручання випливає як зі ст. 9 Закону 

(«Адвокатська таємниця»), так і зі ст. 10 («Гарантії адвокатської діяльності»). У справі 

«Кемпбелл проти Сполученого Королівства» [11] Європейський суд, зазначивши, що 

«відносини адвокат–клієнт у своїй основі є привілейованими відносинами», підкреслив, що 

«в цьому контексті кореспонденція, хоч би яким було її призначення, має приватний і 

конфіденційний характер». 

Захист кореспонденції між адвокатом та його клієнтами за ст. 8 Конвенції не є 

абсолютним. Ця стаття допускає можливість органів влади втручатись у це право, але не 

інакше «ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві в інтересах 

національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання 
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злочинам чи заворушенням, для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і 

свобод інших осіб». Суд завжди звертатиметься до перевірки легітимності втручання за 

національним законодавством та відповідності меті допустимого втручання. Таким чином, 

рішення Європейського суду є обов’язковим для держави, стосовно якої було винесено 

рішення. Але ЄСПЛ не є і не може виступати як апеляційний суд по відношенню до судів 

відповідної держави. У ви падках виявлення порушень Конвенції Євро пейський суд не може 

наказати національному суду скасувати рішення, звільнити особу чи повернути їй власність. 

За суттю рішення Суду зводяться до відповіді тільки на одне запитання: чи було в даному 

випадку порушення положень Конвенції? 
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ЗМІСТ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Проблема визначення змісту внутрішньогосподарських правовідносин має теоретичне 

та прикладне значення. Залежно від того настільки чітко буде встановлено зміст цих 

правовідносин, окреслено права та обов’язки їх учасників, залежить ефективність правового 

регулювання цих відносин. Адже, як відомо, правова норма має найбільш чітко відбивати 

характер регульованих відносин, який виражається саме у правах і обов’язках їх учасників. 

На доктринальному рівні питання змісту правовідносин належать до дискусійних. 

Зміст того чи іншого виду галузевих правовідносин базується на розумінні змісту 

правовідносин у теорії права. Відтак дослідження змісту внутрішньогосподарських відносин 

потребує висвітлення сформульованих теоретичних підходів щодо змісту правовідносин як 

таких. Л.С. Явіч відзначав, що всупереч традиційним уявленням, безпосереднім змістом 

правовідносин є не права і обов'язки суб'єктів, а їх соціальна діяльність, поведінка. Будь-яке 

правовідношення має соціальний зміст, оформлений відповідними правами та обов'язками. 
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Взяте разом правовідношення виступає як форма виробничих та інших фактичних відносин, 

але це не беззмістовна форма. Змістом правових зв'язків також є поведінка їх суб'єктів у 

межах наданих суб'єктивних прав і юридичних обов'язків [1, с. 210]. 

Ю. К. Толстой розглядає зміст правовідносин як сукупність прав і обов'язків його 

учасників. Окреслюючи зміст правовідносин, зауважує вчений, необхідно виходити з того, 

що будь-яке правовідношення складається з прав і обов'язків його учасників, що в 

правовідносинах правам одних осіб відповідають обов'язки інших [2, с. 32]. Елементами 

юридичного змісту правовідносин, таким чином, є суб'єктивне право і юридичний обов'язок. 

Досліджуючи погляди вчених на зміст правовідношення, найбільш переконливою 

вбачається позиція тих вчених, які розрізняють матеріальний та юридичний зміст 

правовідношення, адже такий підхід робить можливим: а) продемонструвати зв'язок 

реального суспільного відношення із правовою нормою, що його регулює; б) розглядати 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів як такі, що реалізуються у конкретному 

суспільному відношенні, урегульованому правовою нормою. 

У внутрішньогосподарському відношенні поєднується реальний вольовий зв'язок його 

учасників, які наділені відповідними повноваженнями, які визначаються приписами 

правових норм господарського законодавства та актів локального регулювання. У цьому 

контексті слушно вказує О. М. Вінник, що особливістю господарських відносин називає їх 

зміст, який полягає у безпосередньому здійсненні господарської діяльності (виготовлення 

продукції, виконання робіт, надання послуг) та/або організації/керівництві такою діяльністю 

[3, с. 25]. 

Матеріальний зміст внутрішньогосподарських правовідносин визначається та 

обумовлюється господарською діяльністю у рамках окремого суб’єкта господарювання, яка 

представлена як внутрішньоорганізаційна та внутрішньовиробнича діяльність підприємства. 

Характерна особливість змісту внутрішньогосподарських правовідносин полягає у тому, що 

його юридичні елементи (права та обов’язки) встановлюються переважним чином нормами 

актів локального регулювання внутрішньогосподарських відносин. Юридичний зв'язок 

учасників внутрішньогосподарських відносин утворюється за допомогою суб’єктивних 

внутрішньогосподарських прав та юридичних внутрішньогосподарських обов’язків. Вони є 

структурними елементами юридичного змісту внутрішньогосподарських відносин. 

Таким чином залежно від змісту можемо виділяти матеріальні (виробничі, 

інвестиційні тощо) та процедурні (організаційні та управлінські) внутрішньогосподарські 

правовідносини. У матеріальних правовідносинах відбувається безпосередня реалізація 

суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків учасниками 

внутрішньогосподарських правовідносин. У свою чергу процедурні правовідносини 

пов'язані з реалізацією матеріальних відносин, покликані ніби обслуговувати, створювати 

належні умови та механізми для існування та реалізації матеріальних правовідносин. 

Процедурні внутрішньогосподарські правовідносини, як правило, передують реалізації 

матеріальних внутрішньогосподарські правовідносин або супроводжують їх. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИСТА В УКРАЇНІ 

У царині права завжди достатньо широко і глибоко розроблялися проблеми 

юридичної відповідальності особи чи групи осіб. Проблеми ж «професійної 

відповідальності» юристів у сфері їхньої правничої діяльності також багато років, а точніше 

– вже понад століття, є предметом дослідження і тлумачення багатьох поколінь правників, і 

передусім це стосується представників англосаксонської правової сім'ї. В Україні цьому 

питанню почали приділяти певну увагу лише в останні роки, коли набули чинності «Правила 

адвокатської етики» та «Кодекс суддівської честі». 

Поняття «відповідальність» існує та вживається, напевне, від тих прадавніх часів, 

коли людство почало розмірковувати щодо змісту свого співіснування в цьому світі й 

напрацьовувати правила такого співіснування, які з часом перетворилися на моральні та 

правові норми поведінки кожної окремої людини і людських спільнот.  

Водночас, незважаючи на досить широке й розгалужене його застосування, поки що 

не вироблено єдиного підходу до розуміння сутності цього феномена. До речі, в Україні, та й 

не тільки, дедалі частіше можна чути вислови й заклики щодо «професійної 

відповідальності» окремих осіб та верств суспільства, а також представників громадсько-

політичних об'єднань, партій і цілих держав. 

Історично склалося так, що одними з перших на проблему відповідальності в 

теоретичному плані звернули увагу юристи. 

Відповідальність - це що? Правова чи морально-етична категорія? Це якісна 

характеристика психологічного стану особистості чи один із сотень звичайних термінів, 

якими повсякденно користується будь-яка людина? А що ж таке професійна 

відповідальність? Ці та інші подібні питання постають перед будь-яким дослідником, який 

цікавиться проблемою існування та функціонування такого феномена, як відповідальність 

людини, суспільства, держави тощо. 

Відповідальність це не просто усвідомлення особою значення своїх дій та їхніх 

наслідків, а й підзвітність вимогам, правилам, стандартам, що ставляться іншими особами у 

процесі співіснування. Це означає, що, крім самого суб'єкта відповідальності, існує ще й 

«зовнішній фактор», перед яким суб'єкт відповідає [1, 163-164, 167]. 

У правничій літературі розгляд поняття «відповідальність» традиційно зводиться до 

тлумачення поняття «юридична відповідальність» та її різновидів: матеріальної і 

процесуальної, кримінальної і цивільної, конституційної, адміністративної і дисциплінарної. 

При цьому в основному йдеться про розуміння «відповідальності» у негативному розумінні 

як міри або заходу (ступеня) покарання особи за скоєне нею певне правопорушення, яке має 

негативні наслідки для особи або суспільства чи держави. І тільки в деяких літературних 

джерелах з проблем загальної теорії держави і права та філософії права йдеться про 

позитивне значення «відповідальності» як міри або ступеня позитивних наслідків діяльності 

особи. 

Таким чином, формулюючи загальне поняття «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» як здатність 

будь-якої особи (фізичної чи юридичної) звітувати, тобто відповідати (давати відповідь) 

перед собою та оточуючим середовищем: людиною, суспільством, державою, природою,— 

за результати своєї діяльності та на підставі такої звітності отримувати позитивні чи 

негативні санкції (покарання або заохочення),— вважаю за доцільне в подальшому 

розглянути саме під таким кутом зору поняття «професійної відповідальності правника». 

Поняття «професійна відповідальність» тісно пов'язане з поняттям «професійна 

діяльність», у тому числі й правника. Розглядаючи професійну діяльність як різновид 

трудової діяльності, що передбачає наявність в особи відповідної професійної підготовки, 

тобто знань, умінь та навичок, які є джерелом її існування та взаємодії у будь-якому 

суспільстві, слід зазначити, що рівень такої діяльності значною мірою залежить від здатності 

особи «нести відповідальність» за її результати. Мабуть, ні в кого не викликає сумніву той 
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факт, що представник тієї чи іншої професії саме своїми професійними знаннями, уміннями 

та навичками гарантує обсяг і якість виконаних ним робіт чи наданих послуг. Тому-то і в 

будь-якому суспільстві та й державі існують певні рівні (розряди, класи, ранги, звання) 

оцінювання професійної майстерності, а також заходи і засоби заохочення щодо її 

підвищення або покарання за невідповідність установленим критеріям. Саме з цією метою 

багато професій засновують свої асоціації або об'єднання чи спілки: мають статути, 

положення, сертифікати, ліцензії, торговельні знаки, логотипи, емблеми, власні назви тощо. 

Досвід діяльності правників у розвинутих країнах світу засвідчує, що правничі 

асоціації цих країн приділяють величезну увагу визначенню та підтримці високого рівня 

професіоналізму серед своїх членів. З цією метою ще понад сто років тому були розроблені й 

нині діють та продовжують удосконалюватися Правила професійної поведінки адвокатів 

США, понад три століття існують такі правила в адвокатів Сполученого Королівства Великої 

Британії, мають свої професійні правила правники Німеччини і Франції, інших країн 

Центральної та Західної Європи. Йдемо цим шляхом і ми — українські юристи, створюючи 

Правила професійної адвокатської етики, Кодекс суддівської честі тощо. 

Аналізуючи та порівнюючи ці документи, доходиш висновку, що існує досить багато 

як суто теоретичних, так і практичних проблем запровадження Кодексів професійної 

діяльності та відповідальності (інша назва — Деонтологічний кодекс правника) в юридичну 

практику й освіту України. Одна з основних проблем полягає у розумінні змісту професійної 

поведінки та відповідальності, а також у співвідношенні деонтологічних і правових аспектів 

такої поведінки та відповідальності. 

Виходячи із загальновизнаного поняття «деонтології» як науки «про належну 

поведінку особи — представника тієї чи іншої професії», та поняття «відповідальності» як 

здатності особи звітувати за результати своєї поведінки (діяльності), можна сформулювати 

таке поняття: професійна відповідальність правника — це здатність будь-якого представника 

правничої професії (фізичної чи юридичної особи) звітувати перед собою та іншою особою, 

суспільством, державою за результати своєї професійної діяльності й одержувати на підставі 

такої звітності від себе та від інших позитивні чи негативні оцінки (санкції) своєї 

професійної діяльності. 

На основі аналізу викладеного щодо визначення характеристики правил професійної 

поведінки і наслідків відповідальності за неї можна сформулювати таке запитання: ці 

правила повинні бути деонтологічними, тобто морально-етичними, чи нормативними, тобто 

правовими? Однозначну відповідь на це запитання давати сьогодні складно. 

Попередній висновок може бути таким: оскільки названі правила повинні 

врегулювати в першу чергу відносини між правником і клієнтом у сферах: збереження 

конфіденційності отриманої ними в процесі надання правничих послуг інформації; якості 

наданих правничих послуг, а також визначення та отримання гонорару (заробітної платні); 

взаємовідносин поміж самими правниками під час виконання ними своїх професійних 

обов'язків,— слід спочатку досконало дослідити зміст і характер таких відносин, 

класифікувати їх та узагальнити накопичений національний і світовий досвід у цій сфері. 

Але вже тепер стає зрозумілим деонтологічно-правовий характер таких відносин і, 

відповідно, правил професійної поведінки правників, котрі, з одного боку, виступають як 

рекомендації для юристів щодо того як і яким чином вони повинні виконувати свої 

професійні повноваження, а з іншого боку — є принципами, вимогами до їх професійної 

поведінки. 

Такий, можливо, поки що дискусійний висновок усе ж таки дає підстави висловити 

припущення, що деонтологічні норми професійної поведінки й відповідальності правника 

повинні набувати, за певних обставин і умов, значення правових норм, що безумовно 

слугуватиме підвищенню рівня професійної майстерності та відповідальності правників, а 

також їхньої ролі в розбудові правової демократичної держави — України [2, 5-6]. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В УКРАЇНІ 

Смертна кара або страта — позбавлення людини життя як покарання, що 

передбачено законодавством держави і здійснюваною згідно вироку суду або по рішенню 

інших державних чи військових органів [1]. 

В сучасному світі смертна кара в багатьох країнах скасована на законодавчому рівні 

або не використовується тривалий термін, в деяких державах зберігається як міра покарання 

за особливо тяжкі злочини. Проте існують країни, де смертна кара доволі широко 

застосовується (наприклад у КНР, Ірані та США) [2, 30-31]. 

Досліджуючи історію України, можна ствердити, що в нашій країні покарання у 

вигляді смертної кари не мало настільки широкого застосування, як в Арабських, 

Європейських, Азійських країнах. Зокрема в Київській Русі відбувались спроби 

запровадження смертної кари, але вони були марними. Прикладом цього може бути заборона 

смертної кари в Руській Правді.  Систематичне ж застосування смертної кари в Україні 

почалося у Литовський період її історії («Судібник» Казимира IV Ягеллончика 1468 р. 

та «Статут Литовський» 1529 р.) [1] і продовжувалось аж до 1997 року, оскільки тоді в 

Україні почав діяти мораторій на виконання смертної кари. Причиною прийняття даного 

мораторію був вступ України до Ради Європи.  

29 грудня 1999 року Конституційний Суд України визнав, що смертна кара 

суперечить Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її відновлення. У зв'язку з 

цим, у 2000 році Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу України, 

якими остаточно вилучила поняття «смертна кара» з офіційного списку кримінальних 

покарань України [3]. 

Однак, ставлення до смертної кари не є одностайним у багатьох суспільствах – там, де 

вона практикується, поширюється рух за її скасування; у країнах, де вона скасована, існує 

певна кількість прихильників її відновлення. Не винятком є і Україна, де частка людей 

виступають за поновлення дії смертної кари, особливо за корупційні злочини. 

Окрім цього слід зазначити, що в країнах світу скасовували смертну кару виходячи з 

гуманістичних принципів, а не внаслідок народного волевиявлення.  У жодній країні Європи, 

де було скасовано смертну кару, з цього приводу не було проведено референдуму, і в усіх 

цих країнах на момент скасування згідно з опитуваннями більшість населення підтримувало 

збереження такого виду покарання [4]. 

Зважаючи на наведені вище факти, ми вважаєм за потрібне розглянути переваги та 

недоліки та доцільність функціонування покарання у вигляді смертної кари в Україні. 

Позитивні аспекти: 

По-перше, економічний фактор. Призначаючи покарання у вигляді позбавлення волі 

довічно держава зазнає значних матеріальних збитків з бюджету країни на забезпечення 

в’язня [4]. Крім того, за звітною інформацією Державної пенітенціарної служби України 

витрати державного бюджету на річне харчування одного засудженого у 2017 році зросли 

майже на 31% і становлять 15 тис. 950 гривень [6]. 

По-друге, суспільна небезпека та морально-правовий аспект застосування. 

Переглядаючи релігійні кодекси (Біблію, Коран, Талмуд), можна дійти висновку, що Бог не 

вважає смертну кару неправильним чи аморальним заходом. Навпаки, знаходимо чимало 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_IV_%D0%AF%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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заповідей, у яких правопорушення, беззаконня є найтяжчим гріхом. Тому кожному 

пропонується поважати закон, не спілкуватися з правопорушниками та засуджувати їхні 

протизаконні вчинки. 

Стримати людину від протиправних дій, гріхопадіння – от у чому суть релігійних 

учень. Є й такі заповіді, які до профілактики правопорушень, правового виховання мають 

безпосередній стосунок: «Не заздри тим, хто робить беззаконня», «Кожний, хто вчиняє гріх, 

вчиняє і беззаконня». Є й категоричніші застереження на зразок, скажімо, такого: 

«Беззаконники всі будуть знищені». Чи означає це, що державі (її органам) дозволено 

позбавляти життя тих, хто є винним у тяжкому злочині? – на це питання складно надати 

відповідь. Проте позитивну відповідь на це запитання можна знайти у словах апостола Петра 

(4:15.). Він закликав братів: «Тільки б не постраждав хто із вас, як убивця, або крадій, або 

злодій, або той, хто посягає на чуже» Петро не забороняв владі карати вбивць за їхні 

злочини. Навпаки, він указує, що вбивця може бути справедливо покараний  [7]. 

По-третє, запровадження даного виду покарання повинно мінімізувати вчинення 

особливо тяжких злочинів, оскільки особа буде знати, що якщо вона вчинить відповідний 

злочин вона фактично стане самогубцею, оскільки незалежно від її волі Держава її стратить. 

Проте, запровадження смертної кари в Україні нестиме негативні наслідки: 

По-перше,  відсутність смертної кари є однією з основних вимог для  держав-членів 

Ради Європи. Недотримання цієї вимоги може бути вагомою причиною для виключення 

держави зі списку учасників Ради Європи. Це ж негативно вплине на проведення 

міжнародної політики державою, а також громадяни України втратять можливість захищати 

власні права та свободи в Європейському суді з прав людини. 

По-друге,  смертну кару не можна вважати еквівалентною санкцією навіть за самі 

тяжкі злочини. Адже заподіяння смерті за вироком суду, що не дає засудженому ніякої надії 

на порятунок, створює у нього відчуття повної безпорадності. До цього слід додати, що 

смертна кара усуває можливість будь-яких градацій, що забезпечують відповідність тяжкості 

злочину і покарання. Після запровадження смертної кари Україну складно буде вважати 

гуманістичною державою, оскільки держава має право на власний розсуд позбавити людину 

природного права на життя. 

По-третє, Як засвідчує практика, слідчі та судді подекуди роблять помилки в 

розслідуванні злочину, його кваліфікації, обранні покарання, смертна кара має безповоротній 

характер, оскільки після її застосування людина перестає фізично існувати та втрачає 

можливість боротись за відновлення своїх прав та свобод. 

По-четверте, однією з причин застосування покарання є попередження вчинення 

нових злочинів, проте відповідно до всесвітніх досліджень, запровадження смертної кари не 

зменшує кількості вчинених злочинів.   

Отже, узагальнивши вищенаведені позитивні та негативні аспекти запровадження 

смертної кари, ми вважаєм, що сьогодні цей вид покарання не має право на існування в 

Україні, оскільки для цього потрібно змінювати зміст Конституції України, Кримінального 

Кодексу України, денонсувати Конвенцію про права та основоположні свободи людини, 

також Україна втратить право участі в Раді Європи – це в свою чергу унеможливить вступ 

України до Європейського Союзу. Окрім цього ми вважаєм, що цей вид покарання ніяким 

чином не вплине на кількість вчинюваних особливо тяжких злочинів в Україні. Таким чином 

виникає риторичне питання:   «Чи потрібний нам такий вид покарання?» 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 

Окреме місце в забезпеченні стабільного функціонування банківської системи загалом 

посідає банківський нагляд. Він має базуватися на нормах спеціального банківського 

законодавства, пристосованого до ринкових умов. 

Банківське регулювання в Україні здійснює Національний банк України, оскільки 

виключно цей державний орган наділено спеціальною компетенцією у сфері управління 

банківською системою. Законодавство визначає форми банківського регулювання. 

Відповідно до ст. 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. 

№ 2121-III, державне регулювання діяльності банків здійснює Національний банк України в 

таких формах [1]: 

I. Адміністративне регулювання: 

1) реєстрація банків і ліцензування їхньої діяльності; 

2) встановлення вимог і обмежень щодо діяльності банків; 

3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; 

4) нагляд за діяльністю банків; 

5) надання рекомендацій щодо діяльності банків. 

II. Індикативне регулювання: 

1) встановлення обов’язкових економічних нормативів; 

2) визначення норм обов’язкових резервів для банків; 

3) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних 

банківських операцій; 

4) визначення процентної політики; 

5) рефінансування банків; 

6) кореспондентських відносин; 

7) управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції; 

8) операції з цінними паперами на відкритому ринку; 

9) імпорту й експорту капіталу. 

Сукупність форм банківського регулювання спрямовано на створення єдиних 

державних стандартів банківської діяльності в Україні, що дає змогу забезпечувати рівні 

умови під час здійснення діяльності банків та інших фінансово-кредитних установ і 

стабільність банківської системи України [2, c. 120]. 

При здійсненні банківського нагляду Національний банк України має право вимагати 

від банків та їх керівників усунення порушень банківського законодавства, виконання 

нормативно-правових актів Національного банку України для уникнення або подолання 

небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким 

банкам, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності. 

Відповідно до ст. 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 

07.12.2000 р. № 2121-III, у разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути 

об’єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського 

законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення 

ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, 



114 

Національний банк України адекватно вчиненому порушенню має право застосувати заходи 

впливу [1]. 

Вибір заходів впливу, які мають бути адекватними вчиненому порушенню 

банківського законодавства, має здійснюватися з урахуванням характеру допущених банком 

порушень; причин виникнення виявлених порушень; загального фінансового стану банку та 

рівня достатності капіталу; розміру можливих негативних наслідків для кредиторів і 

вкладників. 
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ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

Відповідно до статті 55 Цивільного  кодексу 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.  

Опіка і піклування — форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з метою їх утримання, виховання і навчання, а також для захисту 

їх прав та інтересів. Таким чином, опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і 

дітьми, позбавленими батьківського піклування. Опіка встановлюється над дитиною, яка не 

досягла чотирнадцяти років, а піклування — над дитиною у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років. 

Норми, які регулюють правовідносини в зазначеній сфері, закріплені в чинному 

законодавстві України, а саме: у главі 19 «Опіка та піклування над дітьми» Сімейного ко-

дексу України, у главі 6 «Опіка та піклування» Цивільного кодексу України, у Законі 

України «Про охорону дитинства», Законі України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки». 

Опіка (піклування) установлюється за місцем проживання особи, що підлягає опіці 

(піклуванню), або за місцем проживання опікуна (піклувальника).Рішення про встановлення 

опіки (піклування) повинне бути прийняте не пізніше місячного строку з моменту, коли 

відповідному органу опіки й піклування стало відомо про необхідність установлення опіки 

або піклування. Новелою ЦК є норма про надання дієздатній фізичній особі допомоги у 

здійсненні ЇЇ прав та виконанні обов'язків [ст. 78]. Вона надає дієздатній фізичній особі, яка 

за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, 

право обирати собі помічника. Останнім може бути лише дієздатна особа, що надає свої 

послуги за плату, якщо інше не визначено домовленістю сторін. Допомога полягає в 
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одержанні пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належить 

фізичній особі, яка потребує допомоги; вчиненні в її інтересах дрібних побутових 

правочинів; її представництві в органах державної влади. 

Для безпосереднього здійснення опіки й піклування органами опіки й піклування 

призначається опікун або піклувальник. Опікуном, піклувальником дитини може бути за її 

згодою повнолітня дієздатна особа. При призначенні опікуна (піклувальника) беруться до 

уваги можливість виконувати опікунські обов'язки, відносини між опікуном 

(піклувальником) і підопічним. Опікун або піклувальник призначається лише з їхньої згоди 

й, як правило, із числа родичів або близьких підопічному осіб. 

Переважне право серед кількох людей, які бажають стати опікунами або 

піклувальниками над дитиною, надається; родичам дитини незалежно від місця їхнього 

проживання, особам, у сім’ї яких проживає дитина під час виникнення підстав щодо 

встановлення опіки або піклування. При досягненні дитиною десятилітнього віку 

враховуються її побажання. На даний час даний інститут цивільного права є досить 

розвинутим. Йому присвячена глава 6 Цивільного кодексу України. В ній закріплені основні 

положення опіки та піклування, умови їх застосування, підстави припинення тощо. 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України. Прийнята 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. - №30. 

2. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 

10 січня 2002 року. 

3. Цивільний кодекс України  N 435-IV від 16 січня 2003 року редакція від 

05.04.2017 року. 

4. Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради України. — 

2001. – № ЗО – С. 142.  

5. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету у справах 

сім'ї та молоді України, Міністерства освіти України, МОЗ України, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26.05.99 р. 

6. Правила опіки і піклування, затверджені наказом Державного комітету України у 

справах сім’ї та молоді, Міністерством освіти України, Міністерством охорони здоров’я 

України, Міністерством праці та соціальної політики від 26.06.1999 р. // Офіційний вісник. –

1999. – № 37. – Ст. 164. 

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах 

про визнання громадянина обмежено дієздатними чи недієздатними” від 28.03.1972 р. 

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах 

про визнання угод недійсними” від 28.04.1978 р. 

9. Доліненко Л. О. Доліненко В. О., Сарчевська С. О. Цивільне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Прецедент, 2005. – 356 с.  

10. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина: Академічний курс: 
Підручник. – К.: Атака, 2005. – 560 с. 

11. Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, 

І. В. Жилінкова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. 

12. Сімейне право України: Підручник. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. –  

304  с. 

13. Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування, в історичному 
аспекті // Право України. – № 2. –  2005. – С. 108-112. 

14. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. / За заг. ред. 

Я. М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – Ч. 1. – 520 с. 

15. Цивільне право України: Навчальний посібник. / Ю. В. Білоусов, С. В. Лозінська, 

С. Д. Русу та інші. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с. 

16. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах. / За заг. ред. О. В. Дзера, 

Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та інші. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Кн.. 1. – 736 с. 

17. Правила опіки та піклування, затв. наказом Державного комітету у справах сім'ї 
та молоді України, Міністерства освіти України, МОЗ України, Міністерства праці та 

http://code.leschishin.org/cc/
http://code.leschishin.org/cc/


116 

соціальної політики України від 26.05.99 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 26. — 

Ст. 1252. 

18. Калакура В. Я. Стаття 24. Опіка та піклування [текст]/ В.Я. Калакура// 
Міжнародне приватне право. Науково-практичний комен- тар Закону / за ред. 

А. С. Довгерта. — Х. : ТОВ «Одіссей», 2008. — С. 135–141. 

Маслюк Віталій Володимирович  

Студент другого курсу ОР «Магістратура»,  

юридичного факультету, денна форма навчання 

Львівського торговельно-економічного університету 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Важливим аспектом здійснення діяльності, передбаченої законодавством України є її 

засади, які виконують роль важливих основоположних ідей і положень цієї діяльності, 

забезпечуючи її результативність, виваженість, оптимальність та відповідність принципам 

права і нормам закону. В юридичній літературі питання загальних засад (принципів) 

кримінального провадження як предмет наукового пізнання розглядається в контексті 

характеристик їх окремих різновидів, фактично залишаючи поза належною науковою увагою 

їх сутність та місце в системі засад загального права. 

Відповідно до ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження 

повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, 

відносяться: 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність перед законом і судом; 

4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність; 6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 7) таємниця 

спілкування; 8) невтручання у приватне життя; 9) недоторканність права власності; 

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 11) свобода від 

самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї; 12) заборона двічі 

притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; 

13) забезпечення права на захист; 14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових 

рішень; 15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні 

перед судом їх переконливості; 16) безпосередність дослідження показань, речей і 

документів; 17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності; 18) публічність; 19) диспозитивність; 20) гласність і відкритість судового 

провадження та його повне фіксування технічними засобами; 21) розумність строків; 

22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження [2]. 

Зміст та форма кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати загальним засадам кримінального 

провадження, зазначеним у частині першій статті, яка визначає перелік засад, з урахуванням 

особливостей, встановлених законом. Сторона обвинувачення зобов’язана використати всі 

передбачені законом можливості для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого 

(зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у 

приватне життя) у разі здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного 

або обвинуваченого (in absentia). 

На конституційному рівні засади судочинства викладаються відповідно до 

конкретного виду судочинства, з огляду на те, що Конституція України таких видів не 

виділяє. Судочинство, а точніше правосуддя, розглядається в Конституції України, як 

окремий вид державної діяльності, і як раз у принципах знаходить вираз специфіки такої 

діяльності [1]. Значна частина засад судочинства, визначених у Конституції, має 

організаційне значення, і вони реалізуються в усіх галузях судочинства. До таких, зокрема, 

відносяться положення про те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а 

делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускається (ст. 124); юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі (ч. 2 ст. 124); незалежність і недоторканність 
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суддів гарантуються Конституцією і законами України (ч. 1 ст. 126); вплив на суддів у будь-

який спосіб забороняється (ч. 2 ст. 126); правосуддя здійснюють професійні судді та, у 

визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні (ст. 127); судді при здійсненні 

правосуддя незалежні і підкоряються лише закону (ч. 1 ст. 129); судочинство провадиться 

суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних (ч. 2 ст. 129) тощо [5, 133]. 

Інша частина конституційних засад судочинства стосується змісту судочинства як 

форми реалізації судової влади. До них, зокрема, відносяться законність; рівність усіх 

учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; 

змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів, і у доведенні перед судом 

їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення 

обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, 

крім випадків, встановлених законом; обов’язковість рішень суду. 

Таким чином, саме на конституційному рівні у нормах Конституції України 

закріплено вказані основні засади вчинення судочинства в Україні, що мають найвищу 

юридичну силу та прямий характер дії. Дані засади є основоположними та закладені в основу 

розвитку принципів і відповідного виду судочинства, зокрема кримінального. 

В юридичній літературі загальні засади кримінального провадження 

характеризуються як система ознак, які визначають їх вагомість та основоположність, а саме, 

це найбільш загальні, вихідні положення, ідеї, що мають фундаментальне значення для 

кримінального процесу, визначають його спрямованість, побудову вцілому, форму і зміст 

його стадій та інститутів; виражають основні в певній державі політичні та правові ідеї, які 

стосуються завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах; закріплені в 

нормах права; діють у всіх або кількох стадіях процесу й обов’язково в його центральній 

стадії – стадії судового розгляду; їх порушення означає незаконність рішення у справі й 

обов’язково тягне його скасування [4, 35]. В результаті виокремлення та аналізу вказаних 

ознак погоджуємось з висновком про доцільність їх виявлення у вигляді відповідного 

визначення поняття засад кримінального провадження, розуміючи під ним закріплені в 

законі й основні в державі політичні та правові ідеї щодо завдань і способу здійснення 

судочинства в кримінальному провадженні, що визначають спрямованість і побудову 

кримінального провадження загалом, форму і зміст його стадій та інститутів, порушення 

яких обов’язково тягне за собою скасування вироку та інших рішень у справі тощо. 

Отже, засади кримінального провадження є самостійною групою принципів, які 

відображають сутність принципів права в цілому, конкретизуючи специфіку кримінального 

провадження, як особливого різновиду юридичної діяльності. 
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ 

В умовах ринкової економіки підтримка вільної конкуренції виступає одним з 

головних завдань господарсько-правового регулювання майнового обороту. Конкуренція 

покликана служити стимулом до вдосконалення виробництва, підвищення якості продукції, 

зниження цін, а зрештою - підвищенню рівня життя населення. Важливим елементом 

існування вільної конкуренції, а, відповідно, і успішного функціонування господарської 

діяльності є інформація. При цьому стратегічну цінність для суб’єктів господарювання 

становить не будь-яка інформація, а лише така, що має комерційну цінність і дає можливість 

отримання суттєвих конкурентних переваг і стабільного  доходу. У такому разі мова йде, 

насамперед, про інформацію, яка становить комерційну таємницю. Визнання інформації 

комерційною таємницею та використання можливостей правового режиму її охорони 

підвищує інвестиційну привабливість національної економіки в цілому. 

Правова основа регулювання відносин, пов’язаних з комерційною таємницею, являє 

собою сукупність правових норм, що регулюють відповідні суспільні відносини. В Україні 

зазначені норми набувають зовнішнього виразу, насамперед, у формі нормативно-правових 

актів. Фахівці справедливо визнають, що відсутність або неефективність правової основи 

регулювання відносин щодо комерційно цінної інформації є додатковим стримуючим 

чинником для надходження інвестицій [5]. 

Різним аспектам правової регламентації комерційної таємниці як одного з об’єктів 

права інтелектуальної власності та виду інформації з обмеженим доступом присвячені 

дослідження  багатьох  вчених,  серед   яких:   Г. О. Андрощук   [3],  Г. О. Сляднєва, 

Л. Д. Топалова та інші.  

Відповідно до зазначеної класифікації в Україні правове регулювання відносин у 

сфері комерційної таємниці здійснюється нормами, які містяться як у кодифікованих 

нормативно-правових актах, так і в законодавстві про захист від недобросовісної 

конкуренції. 

Так, Цивільний кодекс України [1] закріплює визначення поняття комерційної  

таємниці, регламентує зміст майнового права інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю, закріплює положення щодо строку дії цього права та охорони комерційної 

таємниці. Зазначений нормативно-правовий акт розглядає комерційну таємницю  як об’єкт 

права інтелектуальної власності, а права на неї визнаються різновидом прав інтелектуальної 

власності. 

У Господарському кодексі України [2] положення про  комерційну таємницю 

містяться у різних частинах цього кодифікованого акту: у складі інституту захисту від 

недобросовісної конкуренції, де закріплено поняття комерційної таємниці та відповідних 

складів правопорушень (ст. 36), а також у главі 16, в якій закріплено правила використання 

об’єктів інтелектуальної власності, в тому числі комерційної таємниці, в господарській 

діяльності (наводяться ознаки комерційної таємниці та правомочності суб’єктів 

господарювання щодо її використання). 

Натомість, попри значну кількість нормативно-правових актів, які закріплюють 

правові приписи щодо комерційної таємниці, правову основу регулювання  досліджуваних 

відносин не можна охарактеризувати як систематизовану, впорядковану  та узгоджену. 

Відносини, пов’язані з охороною комерційної таємниці, регулюються нормативно-

правовими актами, що належать до різних галузей права і визначають здебільшого лише 

загальні засади правового регулювання таких відносин. Відомо, що якість і ефективність 

законодавства пов’язується, як правило, зі стабільністю, детальною та ясною 

регламентацією, конкретністю, ясністю та вичерпною повнотою правового регулювання, 

логікою у викладенні тексту нормативно-правового акту та взаємозв’язку нормативних 

приписів, відсутністю протиріч, прогалин та колізій, зведенням до мінімуму дублювання 

нормативного матеріалу з одного й того ж питання. Саме за допомогою вказаних рис 
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законодавства досягається визначеність у правовому впорядкуванні відповідних суспільних 

відносин. 

Аналіз норм Цивільного та Господарського кодексів про комерційну таємницю з 

погляду вищенаведених вимог свідчить про їх неузгодженість, наявність  значної кількості 

декларативних і відсильних норм. Зазначені акти не встановлюють чітких правових засад 

щодо порядку набуття, здійснення і захисту прав на  комерційну таємницю в процесі 

господарської діяльності. 

Нерідко при визначенні комерційної таємниці вказується, що вона є одним з  об’єктів 

цивільних прав з особливим режимом захисту, передбачених Цивільним кодексом України. 

Але вказане визначення не розкриває сутності комерційної таємниці у сфері господарсько-

правового регулювання. Комерційна таємниця є одним з найважливіших понять 

господарського права. Слід погодитися з А. В. Северіним, що правова природа комерційної 

таємниці є такою, що остання може існувати в різних формах лише в умовах ринкової 

економіки. Г. Андрощук і Л. Вороненко відзначають нерозривний зв’язок комерційної 

таємниці з поняттям конкуренції, тому що саме конкуренція є одним з найважливіших 

факторів ефективного розвитку ринкової економіки [3, 26]. 

Підтримуючи викладені точки зору необхідно зазначити, що комерційна таємниця є 

одним з найважливіших об’єктів, використання яких суб’єктами господарювання забезпечує 

отримання прибутку та одержання значних переваг над конкурентами. Зважаючи на це, 

правові норми, які регулюють відносини з приводу комерційної таємниці, логічно мають 

включатися до господарського законодавства. Це зумовлено також єдністю мети і засад 

правового регулювання відносин, які складаються в процесі організації та здійснення 

господарської діяльності. 

Визначаючи перспективи розвитку правової основи регулювання відносин, 

пов’язаних з комерційною таємницею, важливо враховувати вихідні загальнотеоретичні 

положення про взаємозв’язок права і законодавства. У правовій доктрині доведено, що 

система права і система законодавства є тісно пов’язаними  самостійними  категоріями, що 

представляють собою два аспекти однієї і тієї ж сутності – права. Вони співвідносяться між 

собою як форма і зміст, при цьому система права  його зміст – це внутрішня структура права, 

яка відповідає характеру регульованих суспільних відносин,  а система законодавства – це 

зовнішня форма права, що виражає будову його джерел, тобто систему нормативно-правових 

актів, інших правових регуляторів. Система законодавства – це диференційована система 

нормативно-правових актів, заснована на принципах субординації та скоординованості її 

структурних компонентів. Взаємозв’язок між ними забезпечується за рахунок різних 

факторів, головним з яких виступає предмет правового регулювання та інтерес законодавчих 

органів в раціональній, комплексній побудові джерел права. Галузева відособленість є 

результатом розвитку системи законодавства. Подібне відокремлення можливе за умови, 

якщо воно відображає особливості правового регулювання. Формування законодавства як  

взаємоузгодженої та ефективної системи відбувається в результаті не тільки планування 

законотворчих робіт нормотворчим органом, а й систематизації. Систематизація 

законодавства – це цілеспрямована робота законодавця з упорядкування та приведення в 

єдину систему чинних законодавчих актів з метою їх доступності та ефективного 

застосування. З огляду на те, що систематизація законодавства – це важливе явище, котре 

виникає на певному етапі функціонування будь-якої національної галузі права, у фаховій 

літературі виділяють такий вид систематизації законодавства як галузева систематизація, під 

якою слід розуміти системне впорядкування та розвиток положень юридичних норм, які 

належать до певної галузі законодавства, з метою формування завершеної цілісної галузевої 

структури правового регулювання відповідних сфер життєдіяльності суспільства [4, 37-38].  

Одним з вдалих прикладів галузевої систематизації норм діючого господарського 

законодавства є Господарський кодекс України. Так, відповідно до преамбули вказаного 

акту, цей Кодекс встановлює правові основи господарської діяльності (господарювання). 

Мета Господарського кодексу України полягає, насамперед, у забезпеченні розвитку 

підприємництва та утвердженні суспільного господарського порядку в економічній системі 

України, сприянні гармонізації її з іншими економічними системами [2]. 
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В умовах переходу до ринкової економіки відносини у сфері господарювання повинні 

будуватися на єдиних засадах і регулюватися  господарським законодавством. Тому в умовах 

розбудови інноваційної економіки, активізації експортно-імпортних операцій за участю 

українських суб’єктів господарювання на міжнародних ринках, розвитку інтеграційних 

процесів важливого значення набуває забезпечення  якісно нового підходу до вдосконалення 

вітчизняного законодавства з питань інтелектуальної власності (зокрема, і комерційної 

таємниці), а саме – в напрямі його систематизації та уніфікації. Господарський кодекс 

виходить з єдиного та комплексного правового регулювання господарських відносин. Саме 

вказаний нормативно-правовий акт покликаний закріпити для всіх учасників 

господарювання однакові правила поведінки в умовах ринку, стабілізувати економічну 

ситуацію, активніше залучати іноземний капітал [5]. 

З огляду на вищезазначене, доцільно посилювати фундаментальну роль 

Господарського кодексу України в регулюванні господарських відносин щодо використання 

комерційної таємниці. Оскільки досліджуваний об’єкт регулювання використовується саме у 

сфері господарювання, а реалізація прав на комерційну таємницю забезпечує задоволення 

комерційних інтересів її власників, які безпосередньо пов’язані з систематичним одержанням 

прибутку та недопущенням недобросовісної конкуренції, закономірною і обґрунтованою є 

доцільність систематизації та впорядкування діючих нормативних приписів щодо 

використання  комерційної  таємниці. Це дозволить підвищити ефектив- ність та 

результативність правового регулювання відносин, пов’язаних  з використанням комерційної 

таємниці у господарській сфері, досягти внутрішньої єдності діючого законодавства, 

впорядкувати та вдосконалити його зміст шляхом усунення колізій і прогалин. 
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Ефективне застосування у вітчизняній конституційній доктрині, ратифікованої у 

1997 році Верховною Радою України [1], Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року [2] (надалі – Конвенція), не може відбуватися без 

детального вивчення її положень та практики Європейського суду з прав людини (надалі - 

ЄСПЛ). З огляду на це, актуальним є компаративістське дослідження положень Конвенції та 

практики ЄСПЛ з нормами чинної Конституції України [3] та вітчизняного законодавства. 
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Тому, порівняльний аналіз змістових елементів конвенційної та конституційної 

регламентації права «кожного» на затримання особи без рішення суду, визначено метою 

даної наукової публікації. 

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що 

«право на свободу та особисту недоторканість є найважливішим у «демократичному 

суспільстві» у розумінні Конвенції (Рішення Суду у справі «Гарькавий проти України» 

[4, п. 62], Рішення Великої палати Суду у справі «Medvedyev and Others v. France» § 76, тощо 

[5, с. 7]). При цьому, Суд зауважує, що проголошуючи «право на свободу», стаття 5 

передбачає фізичну свободу людини; її мета полягає в забезпеченні того, щоб жодна особа не 

могла бути свавільно позбавлена волі (Рішення Великої палати Суду у справі «Креанге проти 

Румунії» та інші [5, с. 5]).  

Поряд із цим, варто пригадати що, у другому реченні частини 3 статті 29 Конституції 

України, лише опосередковано вказано на можливість застосування без рішення суду такого 

заходу як «затримання» особи та не встановлено підстав і порядку його застосування. 

Зокрема, цей припис зазначає: «Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 

сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про 

тримання під вартою» [3].  

Стосовно цього, Конституційний Суд України у своєму рішенні № 10-рп/2011 від 

11 жовтня 2011 року наголошує: «з аналізу наведеного конституційного положення 

вбачається, що в цьому випадку йдеться про затримання особи як про винятковий 

тимчасовий запобіжний захід, максимальна тривалість якого без вмотивованого рішення 

суду не повинна перевищувати сімдесяти двох годин. [6, п. 3.5]. У цьому ж рішенні 

національний орган конституційної юрисдикції вказує: «слова «затримувати», «тримати» 

означають залишати, утримувати кого-, що-небудь на якийсь час у певному місці, 

положенні» [6, п. 3.4]. Тому, відповідно до правової позиції Конституційного Суду України 

«затримання треба розуміти і як тимчасовий запобіжний кримінально-процесуальний, і як 

адміністративно-процесуальний заходи, застосування яких обмежує право на свободу та 

особисту недоторканність індивіда» [7, п. 6].  

Згідно норм чинного Кримінального процесуального кодексу України затримання є 

заходом який має подвійне процесуальне призначення та мету застосування. Так, стаття 131 

Кримінального процесуального кодексу України [8] визначає затримання особи одним із 

«заходів забезпечення кримінального провадження» які застосовуються з метою досягнення 

дієвості цього провадження, тоді як пункт 2 статті 176 КПКУ визначає затримання особи 

єдиним «тимчасовим запобіжним заходом» який «застосовується з підстав та в порядку 

визначеному цим Кодексом». Відповідно до цього, пункти 2 та 3 статті 207 КПКУ вказують:  

«2. Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім 

осіб, зазначених у статті 482 цього Кодексу:  

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;  

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час 

безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. 

3. Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано 

право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому 

частиною другою цієї статті, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової 

особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та 

місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення» [8].  

Водночас, пункт 1 статті 208 КПКУ зазначає: «Уповноважена службова особа має 

право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за 

який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках: 

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, 

або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа 

щойно вчинила злочин; 

3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо 
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тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України» [8]. Поряд із цим, особливості затримання окремих 

категорій осіб визначаються главою 37 вказаного Кодексу.  

Як бачимо, відповідно до наведених приписів Кримінального процесуального кодексу 

України правом затримати особу без ухвали слідчого судді, суду наділяється не лише 

спеціальний суб’єкт - «уповноважені службові особи», але й загальний суб’єкт – «кожен» 

(будь-яка особа). Водночас, на загального суб’єкта покладається обов’язок негайно 

доставити затриману особу до уповноваженої службової особи або повідомити її про 

затримання та місцезнаходження підозрюваної особи.  

Варто зазначити що ні пункт 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, загалом, ні його підпункт «c)», зокрема, не містять будь-яких 

вказівок щодо встановлення кола суб’єктів які можуть застосовувати допустимі заходи 

позбавлення свободи у передбачених вказаним пунктом випадках. Поряд із цим, зауважимо 

що в рішенні Європейського суду з прав людини від 07 січня 2010 року в справі «Ранцев 

проти Кіпру та Росії» зазначається: «відповідальність держави має місце, у разі її мовчазної 

згоди на втрату людиною свободи через приватних осіб чи у випадку неспроможності 

врегулювати ситуацію» [9, п. 319-321]. Тоді, як у більш пізньому рішенні, від 

13 грудня 2012 року, в справі «Ель-Масрі проти колишньої югославської Республіки 

Македонії», Велика Палата Європейського суду з прав людини наголошує: «у першому 

реченні пункту 1 статті 5 встановлюється позитивне зобов’язання держави не тільки 

утримуватися від активного порушення зазначених прав, але і приймати відповідні заходи 

для забезпечення захисту від незаконного втручання в ці права всіх осіб, що знаходяться в 

межах її юрисдикції» [10, п. 239].  

У свою чергу, у «Правилах застосування тримання під вартою, умов, у яких воно 

відбувається, і запровадження гарантій від зловживань», наданих Рекомендацією RE  (2006) 

13 Комітету Міністрів Ради Європи від 27 вересня 2006 року [11, п. 1], які застосовуються до 

всіх осіб, що підозрюються у вчиненні правопорушення – «право громадянського арешту» 

наводиться як приклад застосування первинного короткого позбавлення свободи «будь-ким 

іншим, уповноваженим застосовувати такий захід», крім поліції або іншого правоохоронця. 

Тому, зважаючи на те, що зобов’язанням держави є забезпечення захисту не від будь-

якого втручання, а лише від «незаконного» втручання в ці права «всіх осіб, що знаходяться в 

межах її юрисдикції», ми доходимо висновку, що у практиці застосування ЄСПЛ положень 

пункту 1 статті 5 Конвенції відсутнє імперативне визначення того, що будь-яке втручання 

приватних осіб у право на свободу іншої особи, апріорі, є незаконним порушенням такого 

права. Є всі підстави констатувати, що за умови якщо втручання приватних осіб у право на 

свободу іншої особи без рішення суду, буде здійснене згідно з процедурою встановленою 

законом та чітко відповідатиме підставам щодо застосування правомірного затримання 

особи, визначеним у підпункті «c)» пункту 1 статті 5 Конвенції, то таке втручання буде 

визнане законним. Отож, у досліджуваному контексті, положення другого речення частини 3 

статті 29 Конституції України та пунктів 2 та 3 статті 207 КПКУ є такими що відповідають 

приписам Конвенції про захист прав людини та практиці ЄСПЛ. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВА  

НА ЗАМОВЛЕННЯ (МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ) 

Статтею 3 Конституції України проголошено: «Людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.»  

Таким чином, Основний Закон України гарантує виконання забезпечення та захист 

природних прав людини, основним із яких є право на життя.   

У сучасному житті в Україні велику соціальну небезпеку становлять вбивства на 

замовлення. 

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за злочини проти життя та 

здоров'я особи, до яких відносять вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті 

іншій людині, вчинене на замовлення [2, 115]. 

Ключовими елементами криміналістичної характеристики вбивства на замовлення 

становлять саме особа злочинця та особа потерпілого. Основною із причин здійснення 

вбивства на замовлення являється вплив різноманітних психологічних та соціальних 

факторів, внутрішній психічно–емоційних стан особи злочинця та зовнішній вплив 

навколишнього середовища у повсякденному житті. Особливими ознаками наділена й особа 

потерпілого, оскільки саме на неї за певних мотивів націлена агресивна дія злочинця, що 

супроводжує наслідок поставленої мети здійснення злочину. 

Загалом, криміналістична характеристика вбивств на замовлення має певні 

особливості, що стосуються її окремих різноманітних елементів та зв’язків між ними. При 
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встановленні одного елемента може бути одержана інформація про ознаки іншого. Таким 

чином проведення аналізу характеристики виявлених елементів даного виду вбивства 

супроводжує  розроблення методики розслідування цього виду злочину. Для її досягнення та 

надання повноцінного опису встановлюється та розглядається певний ряд таких завдань: 

— надання узагальненої картини характеритики особи потерпілого та особи 

злочинця, організованої групи або злочинної організації з урахуванням їх криміналістичних 

особливостей; 

— визначення особливостей об’єктивної сторони складу злочину даного виду та 

його вчинення; 

— розгляд порядкових етапів розслідування злочину вбивство на замовлення, їх 

особливості, прийоми та засоби [7, 160]. 
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ТРАНСПЛАНТАЦІЯ В УКРАЇНІ «ПО-НОВОМУ» 

Трансплантація (від лат. transplantatio — пересаджування) – метод, що полягає в 

пересадці реципієнту органа або тканини (трансплантата), взятих у донора. 

Трансплантація як метод лікування найтяжчих захворювань людини застосовується у 

тих випадках, коли усунення небезпеки для життя або відновлення здоров’я хворого іншими 

методами лікування неможливе. 

Народження трансплантації датується ІІІ ст. н. е., коли святі Косма і Дем’ян зробили 

чудо заміни ураженої гангреною ноги їхнього паламаря ногою чоловіка, який помер 

незадовго до цього. Наукова історія трансплантації є набагато молодшою, її початок сягає 
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1902р., коли хірург Алексіс Каррель винайшов техніку для з’єднання двох кровоносних 

судин [1, 23]. 

З метою забезпечення реалізації конституційного та природного права людини на 

життя та охорону здоров’я, а також усунення недоліків, які існують в діючому Законі 

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів» ухвалений Закон 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та 

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині», Закон України «Про 

застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», який набуває чинності 1 січня 

2019 року. До прийняття даного закону, питання трансплантації органів та інших 

анатомічних матеріалів людини знаходилося, практично, поза правовою площиною в 

Україні. Якщо виникала така потреба, то здебільшого, Українці були змушені їхати закордон 

для здійснення такої операції.  

За підрахунками провідних кардіологів країни трансплантація серця в Україні 

коштувала б до 200 тисяч (близько 7 тисяч доларів США), водночас за таку ж операцію у 

Білорусі громадяни україни платять близько 100 тисяч доларів США [2, 5]. 

Принципове положення реформи системи трансплантації в Україні – отримання згоди 

донора на операцію. Іншими словами, кожен громадянин має право погодитися або 

відмовитися від вилучення його органів та біоматеріалу для трансплантації у разі смерті. 

Обов’язкова умова – письмове підтвердження особи, яка бажає пожертвувати свої 

біоматеріали іншій людині. 

Створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ) – це 

першочергове завдання для запровадження трансплантації в Україні. Реєстр донорів 

допоможе вчасно знаходити потенційного донора, фізичні показники якого дозволять 

врятувати пацієнта, який потребує трансплантації [3]. 

Врегулювання питань трансплантації допоможе скоротити смертність серед тих, хто 

може вижити, отримавши пересадку від померлих донорів. Успіхи сучасної хірургії 

дозволяють технічно здійснити пересадку будь-якого органу. Якщо орган неспроможний до 

регенерації, але він є необхідним, залишається один засіб – замінити його таким же 

природним або штучним органом [4, 34]. 

Щоб система трансплантації запрацювала на повну силу і результати її були 

позитивними в Україні потрібно створити етичні комітети при закладах, які будуть 

забезпечувати прозорість волевиявлення людей, технічні умови, підготувати реєстр, 

гарантувати конфіденційність і механізми захисту інформації, донорів та реципієнтів, знайти 

фінансування, провести роз’яснювальну роботу серед населення [5, 80]. 
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Термін пробація відомий світу вже майже 200 років, але для України він відносно 

новий. Питання запровадження пробації в Україні активно обговорюється вже останні 
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15 років, але однак окремий закон щодо даного виду наглядових та соціально – виховних 

заходів був прийнятий зовсім нещодавно. «Пробація» в перекладі з англійської мови означає 

«випробування» або «умовне звільнення (від покарання)», а в перекладі з латині – 

«випробовувати» або «віддати під нагляд» [1] . 

За дефініцією (визначенням) терміну «пробація» слід звернутися до юридичної 

енциклопедії, де вказано, що пробація – це вид покарання у Великобританії, США, яке 

полягає в накладенні певних обмежень на здійснення засудженим своїх прав і свобод, 

установленні спеціального нагляду за його поведінкою [2, с. 146].  Це визначення ми можемо 

порівняти з тим, яке міcтиться в Законі України «Про пробацію», де вказано, що пробація - 

система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та 

відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує 

обвинуваченого [3]. Порівняння цих визначень дозволяє дійти висновку, що відповідно до 

національного законодавства пробація розглядається не як вид покарання, а як систему 

наглядових та соціально-виховних заходів, що є альтернативою для обвинувачених та для 

органів, які призначають покарання.  

Останні роки в Україні відчувається прогрес щодо впровадження пробації. Так, 

16 вересня 2014 р. Верховною Радою України було ратифіковано Угоду про асоціацію з 

Європейським Союзом, а саме ст. 6, яка передбачає провадження діалогу між Україною та 

країнами Європейського Союзу щодо обговорення реформ у сфері забезпечення принципів 

демократії, верховенства права та дотримання прав людни, у тому числі щодо реформування 

судової системи і правоохоронних органів. Наступним кроком запровадження пробації в 

Україні стало прийняття 05 лютого 2015 р. Закону України «Про пробацію», який набрав 

чинності у серпні того ж року. Так Верховною Радою України був зроблений серйозний крок 

у сфері наближення юстиції України до міжнародних стандартів впровадження в державі 

абсолютно нової системи заходів кримінально - правового характеру.  

З метою створення повноцінної системи пробації в Україні у 2018 році було створено 

єдину Державну установу “Центр пробації” з підпорядкуванням їй уповноважених органів з 

питань пробації, удосконалено організаційну структуру, механізм використання фінансових, 

матеріальних та технічних умов функціонування органів пробації для ефективного 

використання поставлених завдань. [4].  

Найбільш важливим у розвитку пробації в Україні, є безумовно використання досвіду 

зарубіжних країн та участь міжнародних експертів, зокрема їх залучення до підготовки 

документів, що сприятимуть швидкій реалізації даного інституту в Україні. Так в Україні ще 

в 2010 р. першим запровадився канадський досвід, щодо виховної роботи з неповнолітніми. 

Були розроблені методики та програми роботи з неповнолітніми, які застосовуються в 

пробації, і була розроблена модель ювенальної пробації, у якій працюють виключно з 

неповнолітніми. З Україною активно співпрацює місія радників у сфері безпеки і права 

Норвегії, метою яких є створення повномасштабної системи пробації. Метою співпраці з 

іноземними країнами є консолідація європейського досвіду, його аналіз, але в кінцевому 

результаті розробка свого власного механізму створення системи пробації в Україні.  Відтак,  

варто зазначити, що в Україні активно почалося створення органів щодо нагляду за 

пробацією, так в серпні 2017 р. Міністерство юстиції України видало наказ  «Про 

затвердження Типового положення про уповноважений орган з питань пробації та Типового 

положення про сектор ювенальної пробації», який передбачає, що повноважений орган з 

питань пробації (далі - орган пробації) є органом виконання покарань, який забезпечує 

реалізацію державної політики у сфері виконання певних видів кримінальних покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі, та пробації. Орган пробації безпосередньо 

підпорядковується Державній установі «Центр пробації» (далі - Центр пробації) та є 

відокремленим підрозділом без права юридичної особи. Орган пробації у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України та законами 

України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням. [5].                                                                      

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Таким чином, можна констатувати, що за останні роки пробація в Україні почала 

активно розвиватися. Цьому безумовно сприяло прийняття Закону України «Про пробацію», 

співпраця з європейськими країнами та перейняття їхнього досвіду. Важливу роль відіграють 

органи пробації, які почали активно створюватися в останні роки. Перебуваючи на стадії 

становлення ці органи вже активно заявали про себе як такі, що виконують ряд надзвичайно 

важливих наглядових, контролюючих та пенітенціарних функцій. Але для повноцінного 

становлення пробації в Україні потрібно як мінімум корегувати нормативно - правові акти, 

внести зміни до інструкцій, які регулюють діяльність кримінально – виконачої інспекції та 

продовжувати плідну роботу державним органам у справах пробації основними функціями 

яких буде виконання покарань у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт; нагляд за поведінкою 

осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від 

відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Якщо всі 

механізми цієї системи будуть працювати злагоджено, то гасло «Центру пробації»,  

«Пробація в Україні – можливості для змін» стане справді реальним не тільки на папері. 
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ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Взаємозв’язок принципу суверенної рівності держав з іншими основними принципами 

міжнародного права можна прослідкувати вже в ході аналізу його юридичного змісту згідно з 

міжнародно-правовими актами, в яких він знаходить своє нормативне закріплення. Наприклад, 

у Декларації про принципи міжнародного права 1970 р., в положеннях щодо змісту цього 

принципу містяться вказівки на принцип територіальної цілісності, невтручання у внутрішні 

справи, добросовісного виконання міжнародних зобов’язань та мирного співробітництва [1], а 

в Заключному акті НБСЄ 1975 р., в частині, де йдеться про цей принцип, крім вищеназваних, 

також вказується на його зв’язок із принципом непорушності кордонів та відмови від 

застосування сили чи погрози нею [2]. 

Принцип територіальної цілісності держав. Те, що територіальна цілісність є 

невід’ємною складовою принципу суверенної рівності держав, постійно підкреслюється в 

теорії та практиці міжнародного права. Вона тісно пов’язана із суверенітетом, одним із 

найважливіших факторів якого є територіальне верховенство. Як слушно зауважує 

О. В. Задорожній, територія «є найважливішим компонентом суверенітету держави, адже в 

державно-правовому аспекті територія тісно пов’язана з суверенітетом» [3, с. 8]. 

Взаємопов’язаність обох принципів підтверджує й зміст міжнародно-правових актів. Так, у 

Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. серед елементів суверенної рівності 

міститься і «недоторканість територіальної цілісності» [1]. В Заключному акті НБСЄ 1975 р. до 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пробація_в_Україні
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переліку прав, притаманних суверенітету, також зараховується і право кожної держави на 

територіальну цілісність [2]. 

Принцип мирного співробітництва держав. Взаємозв’язок цього принципу із 

принципом суверенної рівності держав є природним і логічним. Суверенна рівність держав є 

основоположною ідеєю, на якій ґрунтуються сучасні міжнародні правовідносини, а мирне 

співробітництво є головною їх метою. Відповідно, держави повинні вести мирне 

співробітництво, виходячи саме із принципу суверенної рівності держав. 

У тексті міжнародно-правових актів можна знайти декілька вказівок на значення 

суверенної рівності в процесах міжнародного мирного співробітництва і, відповідно, 

взаємозв’язок між цими принципами. Наприклад, у тексті Декларації 1970 р. як один із 

елементів суверенної рівності розглядається зобов’язання кожної держави «жити в мирі з 

іншими державами» [1]. Крім того, зазначається, що з метою забезпечення мирного 

співробітництва «держави здійснюють свої міжнародні відносини… відповідно до принципів 

суверенної рівності і невтручання» [1]. 

Ці взаємозв’язки знайшли своє відображення і в нормативному змісті принципу 

мирного співробітництва. Наприклад, у Декларації про принципи міжнародного права 1970 р., 

у частині розкриття змісту принципу мирного співробітництва вказується, що таке 

співробітництво повинне бути «вільним від дискримінації, в основі якої лежать відмінності 

політичних, економічних і соціальних систем» [1], а також зазначається, що міжнародні 

відносини повинні здійснюватися відповідно до принципу суверенної рівності держав. У 

Заключному акті НБСЄ 1975 р., в частині принципу мирного співробітництва, так само 

встановлюється, що держави повинні намагатися «розвивати своє співробітництво як рівні» 

[2]. 

Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань. Будучи одним з 

найдавнішим, він займає важливе місце в переліку основних принципів міжнародного права. 

Обидва принципи є не просто взаємопов’язаними, а й, певною мірою, взаємозалежними. Так, 

принцип суверенної рівності держав має особливе значення в контексті реалізації цього 

принципу при укладенні міжнародних договорів, оскільки гарантує недопущення укладення 

нерівноправних міжнародних договорів. Принцип добросовісного виконання міжнародних 

зобов’язань є основним інструментом забезпечення виконання положень міжнародно-

правових актів, у тому числі й тих, які закріплюють принцип суверенної рівності держав. 

Взаємозв’язок та взаємозалежність обох принципів знайшли своє відображення і у 

міжнародно-правових актах, зокрема, у Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. 

та Заключному акті НБСЄ 1975 р. У Декларації 1970 р. до змісту принципу суверенної рівності 

держав включено положення, що кожна держава «зобов’язана повністю і добросовісно 

виконувати свої міжнародні зобов’язання» [1]. 

Крім того, Г. В. Ігнатенко вказував, що взаємовідносини між цими принципами 

безпосередньо відчутні в аспекті регламентації порядку взаємовідносин між державами при 

реалізації узгоджених рішень, їх забезпеченні і застосуванні заходів відповідальності [4, с. 61]. 

З цією думкою варто погодитися, оскільки узгоджені рішення держав приймаються в формі 

саме міжнародних договорів, і їх добросовісне виконання є неодмінною передумовою 

забезпечення суверенної рівності держав. 

Принцип рівноправ’я і права народів на самовизначення. Цей принцип історично і 

юридично чи не найтісніше пов’язаний із принципом суверенної рівності держав з-поміж 

інших основних принципів міжнародного права. Його разом з принципом суверенної рівності 

держав можна розглядати як ще одну форму реалізації ідеї рівності в міжнародних 

правовідносинах. 

Хоча в міжнародно-правових актах такий взаємозв’язок прямо не розкривається, на 

різних аспектах зв’язку між цими двома принципами неодноразово наголошувалося в доктрині 

міжнародного права. Так, на думку Л. А. Алексідзе, грубим порушенням принципу суверенної 

рівності було б нав’язування сильнішими державами слабшим таких договорів, які б мали на 

меті позбавлення їх частини політичної незалежності. Він вказує: «Тут принцип суверенної 

рівності є ніби гранню принципу рівноправ’я і самовизначення народів» [5, с. 325].  
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Принцип невтручання у внутрішні справи. Варто зазначити, що принципи суверенної 

рівності держав та невтручання у внутрішні справи, разом із принципом територіальної 

цілісності, формують собою своєрідну основу, з якої виростають основні права держав як 

суб’єктів міжнародного права. «Політична незалежність», яка й, по суті, і означає невтручання 

у внутрішні справи, як важливий елемент юридичного змісту принципу суверенної рівності 

держав зазначається і в Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. (як елемент 

принципу суверенної рівності) [1] і в Заключному акті НБСЄ 1975 р. (в числі прав, 

притаманних суверенітету) [2]. 

Якщо говорити про нормативні основи взаємозв’язку між цими двома принципами, то 

також слід навести положення Декларації 1970 р. щодо принципу мирного співробітництва, 

однією із цілей якого визначається здійснення міждержавних відносин «…у відповідності з 

принципами суверенної рівності і невтручання» [2].  Те, що в цьому випадку обидва ці 

принципи вказані разом, є ще одним підтвердженням їх органічної взаємопов’язаності. 

Принцип поваги прав та свобод людини. Відповідно до цього принципу держави 

зобов’язані дотримуватися міжнародних стандартів прав та свобод людини, оскільки від цього 

залежать і міждержавні відносини. В контексті суверенної рівності держав цей принцип має 

особливе значення, у зв’язку із потребою у співвідношенні рівності держав та міжнародного 

контролю за дотриманням прав та свобод людини як з боку міжнародних органів та 

організацій, так і з боку окремих держав.  

Принцип поваги прав та свобод людини має першочергове значення для сучасної 

системи міжнародних правовідносин. У Документі Московської наради Конференції з 

людського виміру НБСЄ 1991 року підкреслюється, що питання, які стосуються, в тому числі, 

і прав людини, «…складають одну з основ міжнародного порядку» [6]. Відповідні 

зобов’язання складають безпосередній і законний інтерес для всієї міжнародної спільноти та 

не належать до числа винятково внутрішніх справ держави.  

Принцип незастосування сили чи погрози силою. Цей принцип займає центральне місце 

у сучасній системі міжнародного права, і його значення важко переоцінити. Як зазначав 

Г. Кельзен, ідея, що цей принцип є складовою частиною міжнародного права, лягла в основу 

мирних договорів після Першої світової війни і Статуту Ліги Націй, і її було остаточно 

закріплено у Пакті Бріана-Келлога 1928 р. та Статуті ООН [7, с. 345]. 

Нормативна взаємопов’язаність між цим принципом та принципом суверенної рівності 

держав опосередковано відображена в міжнародних документах. Так, у Декларації про 

принципи міжнародного права 1970 р. встановлено, що серед елементів принципу суверенної 

рівності держав зазначається також зобов’язання «жити в мирі з іншими державами» [1]. У 

Заключному акті НБСЄ 1975 р. серед прав, притаманних державному суверенітету вказано 

«право на нейтралітет»
 
[2]. 

Принцип мирного вирішення міжнародних спорів. Цей принцип має провідне значення 

для гарантування і практичного забезпечення міжнародної стабільності. У міжнародному 

співтоваристві між державами дуже часто виникають спори, які повинні вирішуватися мирним 

шляхом. Інакше це буде трактуватися як порушення, в тому числі, й принципу суверенної 

рівності держав: вирішення спорів за допомогою використання державами свого фактичного 

становища (військового, економічного, політичного тощо) є грубим порушення принципу 

суверенної рівності держав. 

Взаємопов’язаність цього принципу із принципом суверенної рівності держав чітко 

зафіксована в Заключному акті НБСЄ 1975 р., де встановлюється: «Міжнародні спори 

вирішуються на основі суверенної рівності держав… Застосування процедури врегулювання 

спору або згода на таку процедуру, вільно узгоджену між державами щодо існуючих або 

майбутніх суперечок, в яких вони є сторонами, не повинно розглядатися як несумісне з 

принципом суверенної рівності» [2]. 

Принцип непорушності кордонів. Поруч із територією, наявність державних кордонів є 

однією із ознак держави. Вони окреслюють межі держави та демонструють просторовий зміст 

територіальної цілісності держав. Як вказує український юрист-міжнародник 

О. В. Задорожній, «…атрибутом держави є не просто територія, а саме окреслена кордонами 

територія» [3, с. 9]. 
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У юридичному змісті принципу суверенної рівності держав, закріпленому у 

Заключному акті НБСЄ 1975 р., з-поміж іншого було встановлено, що держави визнають, «що 

їх кордони можуть змінюватися відповідно до міжнародного права, мирним шляхом і за 

домовленістю» [2]. Така вказівка має велике значення власне для принципу непорушності 

кордонів: автоматично презюмується, що при визначенні кордонів та вирішенні спорів, 

пов’язаних із ними, всі держави є рівними і їх права та обов’язки мають поважатися. 

Цей взаємозв’язок є особливо актуальним для зовнішніх зносин України, оскільки у 

міжнародній практиці України існує низка суперечностей щодо державних кордонів з іншими 

державами, в ході яких порушується, в тому числі, і суверенна рівність нашої держави.  

Список використаних джерел: 

1. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та 

співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй : 

прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї 2625 (XXV) від 24.10.1970 [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569 

2. Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі вiд 01.08.1975 р. // 
Офіційний вісник України. – 2005. – № 4. – Ст. 266. 

3. Задорожній О. В. Питання кордонів в україно-російських міждержавних відносинах 

в період від розпаду СРСР до підписання Договору про дружбу, співробітництво та 

партнерство 1997 р. / О. В. Задорожній // Український часопис міжнародного права. – 2012. – 

№ 1-2. – С. 8-15. 

4. Міжнaрoднe прaвo. Oснoвні гaлузі / Буткeвич В. Г., Мицик В. В., Зaдoрoжній O. В. – 

К. : Либідь, 2009. – 816 с. 

5. Алексидзе Л. А. Некоторые вопросы теории международного права. Императивные 

нормы.  us cogens / Л. А. Алексидзе. – Тбилиси : Изд-во Тбил. ун-та, 1982. – 406 с. 

6. Документ Московского совещания Конференции по человеческому измерению 

СБСЕ 1991 г. Преамбула // Действующее международное право / Сост. Ю. М. Колосов и 

Э. С. Кривчикова. – М. : Юрайт, Международные отношения, 2007. – Т. 2. – С. 162-173. 

7. Кельзен Г. Чисте правознавство; з дод. : Проблема справедливості / Г. Кельзен ; пер. 

з нім. – К. : Юніверс, 2004. – 496 с. 

Нечепуренко Богдан Юрійович 

студент 2 курсу юридичного факультету  

Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний університет 

імені Вадима Гетьмана»  

НОРМОТВОРЧІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Однією з найбільш актуальних і водночас юридично складних та затяжних проблем у 

законодавстві незалежної України безперечно є систематична відсутність у ньому адекватної 

системи правового регулювання земельних відносин, як поміж фізичними і юридичними 

особами, так і у їх відносинах з державою. Загалом, складності у вирішенні земельних 

питань в Україні зумовлені цілим комплексом негативних економічних, політичних, 

екологічних, демографічних, юридичних та навіть історичних факторів, які супроводжують 

Україну від самого початку її незалежності, однак, метою даної роботи є аналіз проблем 

правового регулювання земельних відносин в Україні, а також пошук та аргументація 

засобів для їх розв’язання. 

“Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується 

громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.” [1,339] 

Саме такі лаконічні, та водночас юридично вичерпні твердження щодо основи правового 

регулювання земельних відносин ми можемо прочитати у статті 14 Конституції України. 

Однак прямого зображення в українському законодавстві ці конституційні принципи не 

знайшли й по сьогодні. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569


131 

Україна найпершою з пострадянських республік заявила про початок земельної 

реформи, зробивши це ще за часів СРСР. Постановою Верховної Ради Української РСР "Про 

земельну реформу" (18.12.1990 р.) всі землі України з 15 березня 1991 року були оголошені 

об'єктом земельної реформи та були розподілені серед усіх активних працівників 

сільськогосподарської галузі. В цілому внаслідок земельної реформи 7 мільйонів аграріїв у 

вигляді паїв отримали більш як 28 мільйонів гектарів землі, на які було видано Державні 

сертифікати. [2,2] 

Сьогоднішні реалії, що склалися внаслідок земельної реформи, мають такий вигляд: 

власники земельних паїв донині не можуть розпорядитися своїм майном на власний розсуд 

(здійснити продаж, дарування або оформити іпотеку на свою земельну ділянку), вони згідно 

з орендними договорами, укладеними між ними та сільгосппідприємствами, лише 

отримують річну орендну плату (що в середньому становить 500-1000 грн на рік). З 

7 мільйонів пайовиків, сьогодні понад мільйон померли, а близько половини досягли 

похилого віку. Мораторій на продаж землі був узаконений Земельним Кодексом України 

(25.10.2001 р.), і згідно з ним: "До набрання чинності закону про обіг земель 

сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається: 

купівля-продаж, відчуження та зміна цільового призначення земельних ділянок (перехідні 

положення, розділ 10, п. 15)". Мораторій в різні роки продовжували дев'ять разів. На 

останньому розгляді було вирішено продовжити його до 01.01.2019 р. 

Основною помилкою земельної реформи треба визнати оголошення всіх земель 

України об’єктом реформи, підсумок чого явно безглуздий в аспекті пропорції: близько 14% 

населення отримали близько 70% сільськогосподарських угідь країни, а різниця в площах 

паїв величезна, вона коливається від 0,18 до 20 гектарів. Доцільніше було б як відведення 

частини площ під окремий реформений фонд, так і визначення єдиної максимальної норми 

паю по всій країні, і це треба було зробити на початковому етапі реформи. Ці дії дозволили б 

уникнути отриманого небажаного результату. 

Також, на нашу думку, недоречною є дія уряду України, який через 9 років після 

реформи ввів мораторій, який протягом 17 років дії штучно продовжувався протягом 

дев'ятьох разів. Більш того, поруч із дією мораторію в українському законодавстві були й 

залишаються в силі в різні роки прийняті закони та законодавчі акти, що гарантують як 

захист прав власності, так і права пайовика. Ось деякі з них: відповідно до згадуваної вже 

статті 14 Конституції України "право власності на землю гарантується", а статті 41 – "право 

приватної власності непорушне". Роз'яснення прав власності дано у Земельному Кодексі 

України: "Право власності на землю – це право володіти, користуватися і розпоряджатися 

земельними ділянками" (ст. 78). Також треба відзначити Закони України "Про власність" 

(07.02.1991 р.), "Про форми власності на землю" (30.01.1992 р.) і "Про порядок виділу в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (05.06.2003 р.). 

До того ж, проблемами правового регулювання земельних відносин в Україні, крім 

мораторію, є: корупція, тіньовий земельний ринок та рейдерство. Багаторічну тупикову 

ситуацію посилює невизначеність державної земельної політики, неготовність уряду визнати 

свої помилки, що були зроблені в процесі земельної реформи, а також повна відсутність 

взаєморозуміння між урядом та аграріями. 

Прикладом сказаного може слугувати звернення у 2016 році прес-служби Асоціації 

"Український клуб аграрного бізнесу" до органів центральної влади з проханням надати 

інформацію про перспективи мораторію. У зазначеному зверненні аграрії висловлюють свою 

стурбованість: "Зараз для аграрного бізнесу не так важливо, яким буде консенсусне рішення 

з цього питання, як важлива наявність довгострокового бачення на наступні три-п'ять років 

розвитку земельних відносин в Україні". 

Тіньовий земельний ринок існує всупереч дії мораторію, державні заборони та 

обмеження, які порушують права власників, змушують їх шукати шляхи обійти закони. Для 

цього вони використовують різні схеми: обміни паїв на інше майно, судові рішення про 

визнання неоформлених іпотечних договорів, а наочний приклад тіньового ринку – той факт, 

що в 2004-2009 роках в обхід мораторію було продано 4.7 мільйонів гектарів пайових земель. 

Правопорушення у вигляді рейдерства - це окрема проблема, яка набула надзвичайно 
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загрозливих масштабів: сьогодні захоплені не тільки десятки тисяч гектарів родючих 

українських земель, але і врожаї різних культур. Завдані країні збитки через невирішені 

юридичні проблеми у сфері землеволодіння обчислюються в межах від 2 до 11 мільярдів 

гривень. 

Багаторічна невирішена проблема мораторію змушує частину українського 

суспільства до індивідуальних дій: частина депутатів ВРУ (55 депутатів) звернулася до 

Конституційного суду України (КСУ), а громадяни України Софія Зеленчук і Віктор 

Цицура –до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У підсумку було отримано два 

різних судових рішення. Враховуючи вищенаведені законодавчі акти та рішення КСУ, стає 

зрозуміло, що КСУ врахував багатогранну ситуацію, яка утворилася навколо мораторію 

(близько 55-73% населення України проти скасування мораторію), в той час, як ЄСПЛ 

керувався суто українськими та міжнародними законами (які ратифіковані Україною). Треба 

врахувати й той факт, що величезною проблемою після скасування мораторію буде 

розмежування пайових ділянок, а причиною тому є те, що виділені паї протягом багатьох 

років обробляються орендарями, і ділянки були багато разів переорані, давно стерті 

розпізнавальні знаки, а для відновлення меж ділянок доведеться провести повторні 

кадастрові роботи. 

Не визначеність механізму правового регулювання земельних відносин України - це 

комплексна і надзвичайно серйозна проблема. Майже чверть століття на її вирішення чекає 

українське суспільство, великі кредитори та іноземні партнери. Гідне рішення цієї проблеми 

стало б беззаперечним доказом здатності української держави провести адекватні цивільні 

реформи. Для її вирішення уряд має ґрунтовно проаналізувати весь процес земельної 

реформи, визнати свої помилки та нарешті намітити шляхи виходу з багаторічної тупикової 

стагнації. Щорічні продовження мораторію ніяк не можуть вирішити проблему, кожен крок 

повинен бути виразним і адекватним, надзвичайно важливо зайняти більш виразну і сміливу 

позицію стосовно впровадження земельного ринку, оприлюднити реалістичну програму 

цього. А головне: зізнатися, що без перерозподілу земель реформа неможлива, адже саме у 

непропорційно великих коливаннях розмірів пайових земель і є основна проблема 

"новорічних мораторних привітань", а не у відсутності закону "Про обіг земель", що 

виступає лише слідством цього. Останнім часом ведуться активні дискусії про розпродаж 

державних земель шляхом аукціонів, зі спробами надати цьому факту значення зняття 

мораторію та запуску земельного ринку де-факто. Але цей процес є класичною 

приватизацією державних земель, що, звісно, є значною ринковою складовою, але ніяк не 

запуском повноцінного земельного ринку. Крім того, такий крок може викликати негативну 

реакцію з боку пайовиків. 

Отже, вважаємо, доречним на законодавчому рівні запропонувати закупівлю частини 

паїв у їх нинішніх власників та їх переділ на стандартизований розмір, а та запропонувати їм 

індексацію річної орендної плати. Такий підхід однозначно зробить весь процес прозорим і 

неупередженим, з повною відсутністю корупційної складової. Також дуже важливо 

врахувати, що розмежування ділянок призведе до скасування усіх чинних орендних 

договорів. Функціонування земельного ринку зведе нанівець тіньовий земельний ринок, що 

сьогодні є досить активним. Він просто припинить існувати, а величезні "тіньові" кошти 

надійдуть в державну казну. Окремий підхід потрібен для вирішення проблеми рейдерства. З 

цього приводу варто розглянути перспективу створення спеціального антирейдерського 

комітету у МВС. 
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СУБСИДІЯ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ  

СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

Слід зазначити, що стрімке впровадження норм права ЄС щодо державної допомоги у 

вітчизняне законодавство у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію, зумовлює 

необхідність дотримання відповідних вимог щодо умов та порядку надання державної 

допомоги [1]. І хоча 1 липня 2014 р. було прийнято Закон про державну допомогу, який є 

однією з обов’язкових умов для поглиблених торговельних відносин з країнами ЄС, 

практично всі його положення набудуть чинності тільки у 2017 р. Перехідний період 

потрібен для створення реєстру допомоги, проведення моніторингу її чинних схем тощо. 

Закон про державну допомогу встановлює вичерпний перелік форм допомоги. Ст. 4 

регламентує, що державна допомога може реалізовуватися у таких формах: надання субсидій 

та грантів; надання дотацій; надання податкових пільг, відстрочення або розстрочення 

сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів; списання боргів, включно із 

заборгованістю за надані державні послуги, списання штрафних санкцій, компенсація 

збитків суб’єктам господарювання; надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, 

обслуговування кредитів за пільговими тарифами; зменшення фінансових зобов’язань 

суб’єктів господарювання перед фондами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та ін. [2]. 

О. О. Булана до основних форм державної допомоги відносить пряме бюджетне 

фінансування підприємств з боку держави, податкові пільги, часткове покриття державою 

відсотків за кредитом, державні гарантії за кредитами, державне страхування комерційних 

ризиків, списання заборгованості по податкам та податковим зборам, пільгові тарифи на 

товари чи послуги, що надаються державою або державним підприємством (наприклад 

пільгові тарифи на електроенергію, перевезення залізничним транспортом тощо). Крім того, 

науковець також називає перелічені форми – формами субсидій [3, с. 70].  

Слід зауважити, що усі твердження вчених однаково правильні. Різницею є вибір 

законодавства, відповідно до якого орієнтувалися дослідники. У нормах ЄС під субсидією 

розуміють тільки пряме надання коштів (грантів). В УСКЗ субсидію становлять 

нижченаведені заходи: 

– пряме переведення грошових коштів;  

– потенційна пряма передача грошових коштів або зобов’язань; 

– відмова уряду від доходів, що йому належать; 

– надання урядом товарів та послуг, крім загальної інфраструктури, або закупівля 

товарів чи послуг та ін. [1]. 

У свою чергу, відповідно до Закону України “Про захист національного 

товаровиробника від субсидованого імпорту”, субсидія – це фінансова або інша підтримка 

державними органами виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту, 

споживання подібного товару, в результаті якої суб’єкт господарсько-правових відносин 

країни експорту одержує пільги (прибутки) [4]. Вищенаведене зайвий раз доказує, що 

субсидія у розумінні нормативно-правових актів СОТ і законів України, які приймалися 

відповідно до цих актів, має інший вигляд, ніж у праві ЄС. 

Таким чином, з огляду на належність документу до тієї чи іншої міжнародної 

організації, у дослідженнях важливо враховувати відповідну термінологію з обов’язковим 

посиланням на даний документ. Так, наприклад, О. О. Булана в своїй статті вказує, що в 

даному дослідженні термін “субсидія” буде вживатися в розумінні УСКЗ, що діє в рамках 

СОТ [3, с. 75]. 
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ПРАВО ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ 

Право на безпечне довкілля належить до одного із фундаментальних прав людини і 

громадянина. В системі особистих, соціально-економічних, політичних прав людини, 

передбачених Конституцією України, це право посідає одне із головних місць. В 

українському конституційному будівництві воно передбачено вперше. Довгі часи правова 

доктрина, яка вивчала проблеми охорони навколишнього природного середовища не 

розглядала право на безпечне довкілля як складову цього процесу. Про це свідчить аналіз 

становлення та розвитку українського законодавства про охорону природи та наукової 

літератури, яка йому передувала та супроводжувала. 

Зміни що відбулися з інститутом права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в 

Україні, у першу чергу, були пов’язані з радіаційним забрудненням значних територій 

України внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ці обставини стали підставою для визнання 

України зоною екологічного лиха.  

Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля у сучасній 

юридичній літературі є малодослідженою групою конституційних прав. Практично всі 

дослідники обмежувались констатуванням його необхідності як умови розвитку всього 

живого, порівнюючи з невід’ємним правом кожної людини – правом на життя. Проте 

спеціальних сучасних досліджень щодо функціонування права людини і громадянина на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля ще дуже мало. 

Суть і призначення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля неможливо 

з’ясувати без наукового дослідження його поняття. 

У вітчизняній і зарубіжній літературі можна зустріти терміни «навколишнє природне 

середовище», « навколишнє середовище», «довкілля». Великого значення набувають 

питання про те, який зміст вкладено в ці терміни. 

Аналізуючи вітчизняну, зарубіжну юридичну літературу та законодавство, не можна 

не звернути увагу на те, що поняття «навколишнє середовище» охоплює досить широке коло 

елементів, а саме: об’єкти природного середовища та деякі елементи соціальних факторів 

середовища [1, с. 50]. 

Для забезпечення життя і здоров’я людини необхідно, щоб природні умови, в яких 

проживає ( перебуває) людина, були безпечними і здоровими та не викликали в неї різних 

негативних афектів тобто характеризуватися екологічними і соціально-медичними 

показниками. 
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Л. Красавчикова право на безпечне для життя і здоров’я довкілля визначала, як 

«забезпечену законом можливість користуватися здоровим та придатним для життя 

навколишнім середовищем (дихати чистим атмосферним повітрям, вживати чисту питну 

воду, ходити по незабрудненій землі, плавати у чистих водоймах), а також можливість 

перебувати у надійному для життя і здоров’я середовищі проживання (місця проживання, 

побуту, відпочинку, виховання і навчання, харчування, продукції народного господарства, 

що споживається або використовується» [2, с. 57]. 

На думку автора, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля – закріплена в 

Конституції України і гарантована державою сукупність історично обумовлених ступенем 

розвитку суспільства можливостей кожного вільно користуватися безпечним довкіллям, стан 

якого відповідає встановленим нормативам його якості, з метою задоволення своїх життєво 

важливих потреб та інтересів. 

В об’єктивному значенні право на безпечне для життя і здоров’я  довкілля – це 

сукупність правових норм, які закріплюють, регламентують, охороняють відносини, 

пов’язані із використанням даного права.  

У суб’єктивному – це конкретна юридично забезпечена можливість людини 

користуватися безпечним довкіллям, яке відповідає вимогам екологічної безпеки, для 

задоволення своїх життєво важливих потреб та інтересів. 

Об’єктом права на безпечне для життя і здоров’я довкілля є саме довкілля як 

сукупність природних, природно – антропогенних та інших факторів, які впливають на 

фізичний та психічний стан людини і визнають умови життєдіяльності людини [3, с. 21]. 

Суб’єктом же даного права є будь – яка людина незалежно від віку, статі, 

громадянства, національної або іншої приналежності тощо, що підтверджується 

конституційною конструкцією « кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля» 

[4]. 

Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, як і будь – яке інше явище, 

характеризується певними показниками. Так, якісні показники розкриваються, насамперед, 

змістом цього права. 

У юридичній літературі висловлюються різні думки з приводу змісту право людини і 

громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля. 

На думку М. Васильєвої, внутрішньою ознакою даного права необхідно вважати 

спрямованість екологічного інтересу. Права і інтереси, вважає автор, можна визнавати 

екологічними лише тоді, коли збереження якості довкілля та його об’єктів є метою єдиною і 

кінцевою [1, с. 51]. 

Отже, зміст права на безпечне для життя і здоров’я складається з конкретних 

юридичних можливостей, які надаються та гарантуються суб’єкту, а саме: 

1. можливість проживати у навколишньому середовищі, яке відповідає вимогам 
екологічної безпеки; 

2. можливість звернутися про сприяння в реалізації права на безпечне довкілля до 
органів державної влади і місцевого самоврядування, до установ, організацій незалежно від 

форм власності, до компетенції яких належить вирішення порушених у зверненнях питань; 

3. можливість вимагати від інших осіб дотримання правил забезпечення безпечного 

довкілля; 

4. можливість у будь – який час звернутися до суду або захистити своє право на 

безпечне довкілля в інший спосіб, не забороненими законом засобами [3, с. 22]. 

Право на безпечне довкілля є основним правом людини, бо життєдіяльність будь-

якого індивіда проходить у взаємозв'язку з компонентами екосистеми, з навколишнім 

природним середовищем. Людина все своє життя взаємодіє з природою, а природа в свою 

чергу виконує ряд функцій по відношенню до людини і задовольняє її потреби. Природа є 

природним джерелом задоволення фізіологічних потреб людини і забезпечує розвиток науки, 

природні ресурси є джерелом матеріальних потреб людини. Крім того, природа є 

середовищем існування людини, де вона живе, відпочиває і гуляє, значить, людина, 

перебуваючи у взаємозв'язку з природою задовольняє свої духовні і естетичні потреби. 
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Крім цього, не можна забувати, що людина, володіючи певними правами несе і певні 

обов'язки. Наприклад, обов'язок поважати права, свободи, честь і гідність інших осіб, 

обов'язок зберігати природу і дбайливо ставитися до природних багатств. Саме при 

дбайливому ставленні до природи забезпечується її збереження, а значить і сприятливі умови 

для життєдіяльності людини і суспільства в цілому. 

Тому кожна людина повинна усвідомлювати цінність навколишнього природного 

середовища і тим самим не завдаючи шкоди навколишньому природному середовищу, 

створювати для себе сприятливі умови проживання і вміти захистити свої порушені 

екологічні права. 

Таким чином, право на безпечне довкілля займає одне з домінуючих місць в ієрархії 

конституційних цінностей, маючи абсолютний характер, що має враховуватися як судовою 

системою, так і органами державної влади при розгляді справ, пов'язаних із захистом або 

відновленням оспорюваних або порушених екологічних прав. 
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ЗАКОНОДАВЧІ КОЛІЗІЇ ЩОДО ПОНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ, 

ЯКА БУЛА ВИЗНАНА БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ 

Відповідно до Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України), рішення суду про 

визнання особи безвісти зниклою може бути скасоване 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. 

Крім того, варто зазначити, що фізична особа може бути оголошена судом померлою, 

якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом 

трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають 

підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців, а 

за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших 

обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - 
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протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним 

конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня 

закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити 

фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців. 

Фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду 

про це. Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або 

дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв'язку з 

воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної 

смерті [1]. 

Права та інтереси особи, зниклої безвісти, а також її майно підлягають захисту до 

моменту припинення її розшуку. Крім того, за особами, що перебували на державній службі, 

військовослужбовцями,правоохоронцями, які зникли безвісти під час збройного конфлікту, 

воєнних дій, заворушень всередині держави або у зв’язку з виконанням службових 

обов’язків з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру, зберігаються місце роботи, займана посада та середній заробіток, але не більш як 

до моменту оголошення такої особи померлою [2]. 

При цьому, як відзначає О. Дзера, суд має точно впевнитися, що особа була визнана 

померлою помилково. Із цією метою закон встановлює, що справа про скасування рішення 

суду про визнання фізичної особи померлою розглядається в присутності цієї особи, хоча 

заява про скасування рішення суду може бути подана не лише цією особою, а й будь-якою 

іншою заінтересованою особою [3, c. 958]. 

Цивільним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК України) встановлено 

альтернативну підсудність у цій категорії справ (як для визнання особи безвісно відсутньою, 

так і для оголошення особи померлою): їх може розглядати суд за місцеперебуванням такої 

особи або суд, який безпосередньо ухвалив рішення про оголошення особи померлою. Однак 

для особи,щодо якої прийнято рішення про оголошення її померлою, є необхідною особиста 

участь у судовому процесі (ч. 1 ст. 309 ЦПК України), і на основі цього положення суд не 

може розглядати справу лише на підставі отримання відомостей про місцезнаходження такої 

особи, отримання від неї листа, телефонного дзвінка та в інших подібних випадках. У разі 

скасування судового рішення про оголошення особи померлою суд надсилає відповідному 

органу державної реєстрації актів цивільного стану для анулювання актового запису про 

смерть (ч. 2 ст. 309 ЦПК України) [4]. 

Найголовнішим є поновлення особисто-правового статусу особи. Однією зі складових 

правового статусу особи є її шлюб. Стаття 118 Сімейного кодексу України (далі – 

СК України) говорить проте, що якщо особа, яка була оголошена померлою, з’явилася, і 

відповідне рішення суду скасовано та актовий запис про смерть анульовано, її шлюб з іншою 

особою поновлюється за умови, що ніхто з них не перебуває в повторному шлюбі. Якщо 

особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з’явилася, і відповідне рішення суду скасоване, 

її шлюб з іншою особою може бути поновлений за їхньою заявою, за умови, що ніхто з них 

не перебуває в повторному шлюбі [5]. 

Ще одним проблемним питанням є усиновлені діти осіб, які були визнані безвісно 

відсутніми або оголошені померлими та з’явилися після усиновлення. 

У цьому випадку законодавець не виявив єдиного підходу до аналізованого питання. 

Зокрема, з аналізу ст. ст. 45 і 48 ЦК України постає, що за появи особи її правовий статус 

поновлюється. Тобто й усиновлення дітей зазначених осіб повинне бути скасоване. Проте ні 

ст. 236 СК України (недійсність усиновлення), ні ст. 238 СК України (скасування 

усиновлення) такого положення не містять. 

Т. Лісніча для вирішення цієї проблеми пропонує використовувати аналогію зі 

шлюбними відносинами, зокрема, ст. 118 СК України: якщо дитина вже була усиновлена, 

таке усиновлення «зворотної сили» мати не повинно [6, с. 212]. 

Також не вирішеним залишається питання поновлення особистих немайнових прав 

особи, яка була визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою та з’явилася. 
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В. Бобко зазначає, що цивільне законодавство розглядає можливість поновлення в 

майнових правах громадянина, який з’явився, проте ніде не зазначено про поновлення його 

немайнових прав [7, с. 50]. 

Центральним питанням, яке постає в разі з’явлення фізичної особи та скасування 

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою й оголошення її померлою, є питання 

поновлення майнових прав такої особи. 

Щодо майна безвісно відсутньої особи, то в законодавстві міститься лише одна норма, 

яка регулює правовий статус майна особи, яка повернулася. Такий спрощений порядок 

повернення майна встановлено через те, що під час визнання особи безвісно відсутньою суд 

керується презумпцією життя, а також тим, що такий стан для майна є тимчасовим, і що 

особа в будь-який час може повернутися. 

Зазначена норма міститься в ч. 5 ст. 44 ЦК України: опіка над майном припиняється у 

разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у 

разі появи особи, зниклої безвісти. Для припинення опіки над майном особи, яка була 

визнана безвісно відсутньою та з’явилася, необхідним є дотримання таких умов: 

– фізична особа, яку було визнано безвісно відсутньою, з’явилася або отримані 

відомості про її місцеперебування; 

– заява цієї особи або іншої зацікавленої особи; 

– скасоване рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою. 

Проблеми також виникають, коли постає питання про юридичну долю правочинів, 

укладених щодо передачі інших прав на майно цієї особи (застави,оренди, управління 

майном тощо). Оскільки такі правочини були укладені незаконним володільцем, є всі 

підстави для визнання їх недійсними [8, c. 131]. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що чинне законодавство містить багато 

проблемних і невирішених питань. Крім цього, як думається, слід взяти до уваги наведені 

висновки та шляхи вирішення деяких питань як під час подальшого дослідження інституту 

визнання особи безвісно відсутньою й оголошення її померлою, так і під час внесення змін і 

доповнень до чинного законодавства України, оскільки мета науковців і законодавців 

єдина – мінімізувати порушення прав і законних інтересів осіб, які були визнані безвісно 

відсутніми або оголошені померлими та з’явилися. Також важливим є те, що дослідження 

правових наслідків з’явлення особи, яка була визнана безвісно відсутньою або оголошена 

померлою, є актуальними й перспективними, адже кількість безвісно зниклих осіб росте, а 

законодавство в цьому напрямі розвивається значно повільніше, і розвиток науки є першим 

кроком до приведення законодавства у відповідність до проблем сьогодення. 
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ СТРАХОВИХ 

ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Із здобуттям Україною незалежності розпочалися глобальні соціально-економічні 

перетворення, пов’язані із трансформаційними процесами переходу від розподільчо-планової 

економіки до ринкових засад господарювання. Це, в свою чергу, призвело до скасування 

державної монополії у сфері страхування та появи приватних суб’єктів страхової та 

перестрахової діяльності. При виході української економіки із стану депресії потреба у 

страховій та перестраховій діяльності зростатиме разом із ростом економіки [1, с. 3]. Тому 

було створено закони, нормативно правові акти, які чітко регулюють проведення таких дій, а 

також вказують на осіб уповноважених до здійснення такої діяльності. 

Страхування у сфері господарювання визначається як діяльність спеціально 

уповноважених державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), пов'язана з 

наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо 

захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування 

подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати 

страхувальниками страхових платежів (ст. 352 ГК України) [2]. 

Наука господарського права визнає суб’єктами господарювання «учасників відносин 

у сфері господарювання, які організовують і здійснюють господарську діяльність, 

реалізовуючи при цьому свою господарську компетенцію, або споживають результати такої 

діяльності». 

Проблематика розмежування наукових категорій «суб’єкт» та «учасник» 

господарських правовідносин є актуальною у науковій юридичній літературі і належить до 

дискусійних, що зумовлено існуванням різних доктринальних підходів до правового 

регулювання відносин у сфері господарювання. На думку В. С. Щербини, «є всі підстави 

розглядати терміни «суб’єкт господарського права» і «учасник господарських відносин» як 

тотожні» [3, с. 53]. Щодо розуміння терміна «учасник страхової діяльності», то спираючись 

на системне тлумачення статей 2, 55 ГК України, останнім, у вузькому розумінні, можна 

визначити фізичних осіб або суб’єктів господарювання, що виступають стороною 

зобов’язальних страхових правовідносин або надають страхову послугу. Викладене дає 

змогу дійти висновку, що поняття учасника страхових правовідносин є ширшим за поняття 

суб’єкта страхової діяльності. 

Відповідно до ГК України учасниками страхових правовідносин у сфері 

господарювання можуть виступати страховики (страхові компанії, філії страховиків 

нерезидентів, товариства взаємного страхування), страхувальники (суб’єкти господарювання 

та фізичні особи), страхові посередники (страхові агенти, страхові брокери), треті особи, на 

корить яких укладається договір страхування, треті особи, що можуть набувати прав 

страховика у страхових правовідносинах, уповноважений орган у сфері нагляду за 

страховою діяльністю [2]. 

Як кожен суб’єкт у господарському праві страховики мають свої права і обов’язки. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про страхування» права страховика полягають в 

укладенні із страховиками договорів про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише 
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за їх згодою; укладати договори особистого страхування призначати за згодою застрахованої 

особи фізичних осіб або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхових виплат, 

а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором 

страхування; укладати договори страхування інших, ніж договори особистого страхування, 

призначати фізичних осіб або юридичних осіб (вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків 

у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також 

замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором 

страхування [4]. 

Обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) 

страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі; вжити заходів щодо оформлення всіх 

необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового 

відшкодування страхувальнику; обов’язок страховика при настанні страхового випадку 

здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений 

договором строк. 

Головним елементом страхового правовідношення дослідники визначають його зміст. 

У будь-якому страховому правовідношенні право однієї особи завжди відповідає обов'язкам 

іншої особи. Доцільно погодитися з думкою професора О.С. Іоффе про те, що «нереально і 

безглуздо шукати правовідношення, в якому всі його суб'єкти мали б тільки права або тільки 

обов'язки» [3, с. 56]. 

Проведено дослідження правового становища суб'єкта страхової діяльності надало 

змогу визначити види основних учасників страхових правовідносин у сфері господарювання 

та класифікувати їх на: 

1) страховиків, яким слід визнати страхові компанії та філії страховиків-нерезидентів; 

2) страхувальників, з урахуванням специфіки галузевих страхових правовідносин, де 
увагу зосереджено на страхувальниках – суб’єктах господарювання; 

3) учасників страхових відносин у сфері господарювання − страхових посередників; 
4) третіх осіб, які можуть набувати прав сторін страхових правовідносин; 
5) уповноважений орган як орган нагляду за страховою діяльністю [6, с. 226]. 

Тому доцільно буде зробити такі висновки із проведеного дослідження, що кожен 

суб’єкт, учасник страхування у сфері господарювання наділений наявністю специфіки прав 

та зобов'язань учасників таких правовідносин з огляду на особливість страхової діяльності та 

майнових інтересів страхувальників у сфері господарювання. Важливість кожного суб’єкта 

чітко передбачена законами та нормативними актами. А сам процес полягає у взаємодії 

одного суб’єкта з іншим для захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, 

забезпечення економічних відносин між страхувальниками з одного боку і страховиками з 

іншого. 
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НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННЫЕ ДОВЕРЕННОСТИ:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

В юридическом понятии доверенностью признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами, 

оформленное и удостоверенное в предусмотренном статьей 186 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее - ГК) порядке. 

Форма, в которой составляется доверенность, всегда письменная. Форма 

доверенности зависит от того, какие действия будут по ней совершаться. Таких форм две: 

простая письменная и нотариальная. 

Какая же доверенность может быть удостоверена без участия нотариуса? 

Перечень таких доверенностей предусмотрен пунктом 4 статьи 186 ГК. Это 

доверенности на получение заработной платы, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, выплат гражданам в банках или небанковских 

кредитно-финансовых организациях и на получение корреспонденции, в том числе денежной 

и посылочной, на совершение иных действий, не требующих нотариальной формы 

удостоверения [1].  

По общему правилу доверенности удостоверяет нотариус. Нотариус - это 

должностное лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж работы по 

юридической специальности, сдавший квалификационный экзамен и имеющий 

свидетельство на осуществление нотариальной деятельности, специально уполномоченное 

государством на совершение нотариальных действий, в том числе на удостоверение 

доверенностей. Наиболее частое действие, которое приходится совершать нотариусу, - это 

именно удостоверение доверенностей. Составление и удостоверение доверенности для 

нотариуса - это, с одной стороны, привычный, хорошо знакомый документ, но с другой 

стороны - это одно из сложных в настоящее время нотариальных действий [3, c. 84].  

Выдача доверенности предполагает, что представитель должен лично совершать те 

действия, на которые он уполномочен. Однако в некоторых случаях представитель может 

передоверить их совершение другому лицу, если уполномочен на это доверенностью либо 

вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность. 

Такое полномочие специально оговаривается в доверенности. Доверенность, выдаваемая в 

порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.  

Доверенность может быть выдана на любой срок: на неделю или на месяц, на год или 

на день. Пункт 1 статьи 187 ГК устанавливает предельный срок действия доверенности - три 

года. Если срок действия в доверенности не указан, то она действительна в течение одного 

года [1]. 

Исключение из общего правила о предельном сроке действия доверенности 

составляют сроки доверенностей на получение пенсии – один год, доверенностей, 

предназначенных для действия за границей, - если в доверенности для действия за границей 

не указан срок ее действия, то она действительна неограниченное время, до тех пор, пока 

лицо, которое выдало доверенность, не отменит ее или не будут выполнены поручения. 

С целью уменьшения вероятности оспаривания в суде удостоверенных доверенностей 

и совершенных впоследствии на основании доверенностей сделок с имуществом (купли-

продажи, дарения и т.п.) нотариус проконсультирует граждан по вопросам добровольной 

психиатрической и психолого-психиатрической экспертизы.  

Нотариус также установит личность обратившихся за удостоверением доверенности 

лиц по их документам и определит их дееспособность, разъяснит права и обязанности, 

предупредит о последствиях выданной доверенности, порядке ее отмены [3, c. 56]. 

Если сделка совершается через представителя, действующего на основании 

доверенности, то нотариусом проверяется статус доверенности (действительна она либо 

consultantplus://offline/ref=A533B7E0BA5F4C677D980011A55F20E3F0C67E7006338CBD035BC34FB5C7197C25E63F663F0F3F0F9691ECA518AEdCH
consultantplus://offline/ref=A533B7E0BA5F4C677D980011A55F20E3F0C67E7006338CBD035BC34FB5C7197C25E63F663F0F3F0F9690EDA715AEd5H
consultantplus://offline/ref=A533B7E0BA5F4C677D980011A55F20E3F0C67E7006338CBD035BC34FB5C7197C25E63F663F0F3F0F9691E4A718AEdCH
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отменена), ведь, к сожалению, бывают случаи мошенничества со стороны представителя, 

который знает, что доверенность отменена, но совершает по ней сделку с ничего не 

подозревающим добросовестным приобретателем имущества. С 1 января 2017 г. проверить 

статус доверенности будет очень просто. Заработает в полную силу единый электронный 

реестр нотариальных действий и наследственных дел, над созданием которого Белорусская 

нотариальная палата работала последние два года. Система позволит вести учет 

нотариальных действий и наследственных дел и в будущем даст нотариусам доступ к 

государственным информационным ресурсам: регистру населения, недвижимого имущества, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и другим государственным 

информационным системам. Данный ресурс позволит нотариусу и самим гражданам 

проверить статус доверенности (такая опция появится в открытом доступе на сайте 

Белорусской нотариальной палаты - www.belnotary.by). Достаточно будет знать дату и номер 

доверенности по реестру, чтобы выяснить, действует она либо отменена, не составит труда 

проверить, живо ли лицо, выдавшее доверенность, поскольку смерть лица, выдавшего 

доверенность, также влечет прекращение действия доверенности. 

В случае утраты нотариально удостоверенной доверенности у нотариуса можно 

получить ее дубликат, так как в архиве хранится подлинный экземпляр. 

Самым главным решающим фактором, наверное, является то, что нотариус по закону 

несет материальную ответственность за свои действия на случай причинения им вреда 

третьим лицам в результате неправильно совершенного нотариального действия, что не 

предусмотрено ни для каких других поставщиков юридических услуг. Нотариальная 

деятельность подлежит обязательному страхованию. Нотариус - это всегда независимое и 

незаинтересованное лицо, которое разъяснит обратившимся к нему гражданам и 

представителям юридических лиц смысл, значение и правовые последствия совершаемых 

ими действий. Ведь сама процедура нотариального удостоверения предполагает четкое 

соблюдение закона и защиту интересов всех заинтересованных лиц [4, c. 72]. 
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НЕВИЗНАНІ ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

Геополітичні процеси в кінці XX ст., пов’язані з розпадом великих державних 

утворень, зумовили значні зміни на сучасній політичній карті світу. Сучасна система 

міжнародних відносин складається з держав, як основних складових. Але практика 

демонструє, що крім держав, які є суб’єктами міжнародного права, існують інші політико-

територіальні утворення. Можна говорити про ще дві категорії важливих політико-

географічних об`єктів. До першої категорії належать залежні або не самоуправні країни і 

території (колонії, заморські департаменти і території, асоційовані та інкорпоровані країни 

тощо), які перебувають під політичним чи військовим контролем однієї із суверенних держав 

[1]. Такі територіальні утворення вважаються суб’єктами міжнародного права з обмеженою 

правоздатністю. Друга категорія – самопроголошені (невизнані) держави, або так звані 
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квазідержави, які в більшості випадків фактично існують, але невизнані світовою 

спільнотою. Абхазія і Південна Осетія, Нагірний Карабах та Придністровська Молдавська 

Республіка, Турецька Республіка Північного Кіпру, і Тайвань та багато інших 

територіальних утворень мають неоднозначний міжнародно-правовий статус. Ці утворення 

виконують функції держави щодо свого населення, яке голосує на виборах таких утворень. 

Вони мають прапор, гімн та герб та інші атрибути державності. Ці утворення збирають 

податки, утримують армії та видають візи, але з юридичної точки зору, вони не існують для 

міжнародного співтовариства.  

На політичній карті світу існують 193 визнані суверенні держави, які є 

повноправними суб`єктами міжнародного права [2, с. 15]. Сучасні науковці схильні вважати, 

що в найближчому майбутньому виникне велика кількість нових держав, оскільки реальна 

політична карта сучасного світу набагато складніша. Це пов’язано з наявністю 

відцентрованих тенденцій у розвитку держав, посиленням сецесіонізму та етнічної 

самосвідомості багатьох етносів, які не мають власної державності [3, с. 85]. Окрім існуючих 

сьогодні країн слід зазначити зони з особливим режимом (наприклад, Гонконг і Макао в 

Китаї). Це залежні території, де існують політичні рухи за здобуття незалежності, а також 

самопроголошені або невизнані державні утворення. Існування невизнаних держав є 

невід`ємним елементом сучасної міжнародно-правої структури.  

Самопроголошені невизнані політико-територіальні утворення, що претендують на 

власну державність, умовно можна поділити на чотири групи. Перша – політичні утворення, 

які мають всі формальні ознаки державності (власні органи влади; контроль над власною 

територією; збройні сили й органи безпеки). Проте вони не визнані як суверенні держави 

світовою спільнотою. Друга – політичні утворення, самопроголошені політичними й 

сепаратистськими рухами. Їх мета – відділення (сецесія) конкретної території від території 

загальновизнаної держави та створення самостійної держави. Вони мають збройні 

формування, але не контролюють власну територію (або частково контролюють) чи ставлять 

завдання прийти до контролю над територією невійськовим шляхом (вибори, референдуми, 

плебісцити і т. ін.). Третя – політичні утворення, проголошені або заявлені політичними 

рухами, які ставлять за мету не відділення конкретної території від території 

загальновизнаної «материнської держави», а створення культурної або політичної автономії 

без здобуття суверенітету (наприклад, Королівство Сету в Естонії чи держава Бодоленд в 

Індії). Четверту становлять «політичні» утворення із роду правових курйозів (проголошенні 

держави через юридичні помилки (наприклад, Князівство Себорга в Італії); створені на 

сімейній основі, на закинутій морській бетонній платформі (Князівство Сіленд біля берегів 

Великобританії); чи незаселеному або штучному острові (Республіка Мінерва у 1973 р.) 

тощо [1]. 

З міжнародно-правової точки зору найбільший інтерес мають політико-територіальні 

утворення перших двох категорій. Їх міжнародно-правовий статус визначається відсутністю 

визнання з боку міжнародного співтовариства. Слід зазначити, що в сучасній юридичній 

літературі не існує чіткого визначення таких утворень. У більшості випадків 

використовуються терміни «самопроголошена держава» й «невизнана держава». Також дуже 

часто вживаються поняття «квазідержава» та «держава де-факто». Останні є характерними 

для зарубіжної юридичної доктрини. 

Поняття «самопроголошена держава» є найбільш загальним із політологічної та 

юридичної точки зору, оскільки будь-яка держава сама себе проголошує суверенною, 

незалежною від інших держав. З юридичної точки зору, самопроголошена держава актом 

самопроголошення демонструє право на власність, що визнається лише декларантом такого 

акту та не визнається легітимною владою [4, с. 132]. Це таке політико-територіальне 

утворення, яке само себе проголосило, проте воно не зуміло створити повноцінні інститути 

влади; організувати ефективний контроль над позначеною як «своєю» територією.  

Новий вибух «самопроголошення» (парад суверенітетів) відбувся на рубежі 1990-х рр. 

у зв`язку з розпадом Радянського Союзу та Югославії. Відтоді з`явилися як нові суверенні 

держави, визнані світовою спільнотою, так і політико-територіальні утворення, що виникли 

внаслідок етнотериторіальних й етнополітичних конфліктів (Абхазія, Південна Осетія, 
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Нагірний Карабах, Придністровська Молдавська Республіка, Чеченська Республіка Ічкерія, 

Республіка Сербська Крайна, Республіка Сербська, Косово), яких світова спільнота не 

визнала [5]. У 1995 р. контроль над територією, на яку претендувала Сербська Крайна, 

відновила Хорватія, а в 1999 р. Росія відновила контроль над територією, на яку 

претендувала Чеченська Республіка Ічкерія. У цій ситуації міжнародна спільнота зайняла 

більш жорстку позицію, фактично проголосивши пріоритет принципу «непорушності 

кордонів» над принципом «права нації на самовизначення». 

Таким чином, виник феномен «невизнаних держав», статус яких досі невизначений, 

проте експерти відзначають, що більшість із цих політико-територіальних утворень є, по 

суті, державами, які володіють ефективним державним апаратом, користуються масовою 

підтримкою населення. Тому поняття «невизнані держави» виникло фактично в ХХ ст. в 

результаті конкретизації більш раннього політичного явища – «самопроголошена держава» 

[1]. 

У сучасній юридичній літературі невизнані держави можуть бути охарактеризовані за 

трьома основними критеріями. По-перше, такі утворення досягли de facto незалежності. 

Вони контролюють більшість території, на яку претендують. Другим критерієм є відсутність 

міжнародно-правового визнання. Та навіть, якщо вони отримали визнання, вони все одно не 

є повноправними учасниками міжнародних відносин. У деяких випадках можна говорити 

про частково визнанні держави, такі як Абхазія та Південна Осетія. Також класичним 

прикладом може бути Косово, яке отримало велику кількість визнань. Проте не можна 

вважати це утворення повноправним членом міжнародного співтовариства. По-третє, такі 

утворення продемонстрували своє бажання на повну de jure незалежність. Це бажання 

повинно бути продемонстроване шляхом формальної декларації незалежності, проведення 

референдуму або іншими діями та актами, які демонструють чіткий намір на відокремлення 

[6, с. 89]. 

Проте відсутність визнання не заважає цим утворенням фактично існувати на 

політичній карті світу і діяти в реальному контексті. Деякі вчені вважають, що існує ще й 

четверта ознака, яка тягне за собою виникнення низки відповідних правових і політичних 

питань. Це наявність визнаного міжнародним співтовариством права деякої держави-

претендента на поглинання або «реінтеграцію» відповідної території (неявно – це 

легітимація претензії на знищення невизнаної держави) [7]. Це зумовлено тим, що невизнані 

держави розміщені на території, яка розглядається міжнародною спільнотою і якою-небудь 

визнаною державою як частина території останньої, як поле її суверенітету. Така держава 

називається «материнською» (parent-state), відображаючи процес сецесії від неї невизнаного 

політико-територіального утворення через існування внутрішньодержавних відцентрованих 

процесів [1]. 
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МОТИВИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІМИ 

Високий рівень злочинності та смертності, зруйновані людські долі – все це лише 

незначна частина тої ціни, яку суспільство платить за малоефективне запобігання вказаним 

явищам. Зокрема, в Україні показник смертності від вживання неякісного й 

фальсифікованого алкоголю щорічно перевищує 9 тис. осіб, а частка випадків, які 

стосуються неповнолітніх, становить майже п’яту частину загальної їх кількості. 

Усе це сприяє тому, що зловживання  неповнолітніми алкоголем є гострою не лише 

медико-психологічною та соціальною проблемою, що не одержала до сьогодні належного 

вирішення, а й кримінологічною, оскільки вживання алкоголю продовжує залишатися 

однією з основних детермінант учинення ними багатьох злочинів. Окрім того, за даними 

МВС України, поряд зі зростанням кількості неповнолітніх споживачів алкоголю досить 

високим залишається число злочинів, вчинених ними в стані сп’яніння. 

У тих випадках, коли неповнолітній чітко уявляє власну мотивацію до злочину, 

нерідко виявляється, що серйозний вплив на нього мають протиріччя між рівнем домагань 

неповнолітніх і можливостями їхнього задоволення. Підліток та юнак часто мають завищені 

домагання насамперед матеріального порядку: мати якусь річ, мати кишенькові гроші, 

гарний і модний одяг і т. ін. Будучи не задоволеними, ці домагання можуть обумовлювати 

формування корисливих за своєю сутністю спонукань, які втілюються в злочинних 

зазіханнях на державну та особисту власність.  

Серед основних причини злочинності скоєних неповнолітніми в Україні варто 

виділити: відсутність у батьків можливості забезпечувати потреби дитини; негативний вплив 

найближчого оточення; підбурювання з боку дорослих злочинців; пияцтво; азартні ігри; 

несфомованість сфери дозвілля; слабка реакція на факти перед злочинної поведінки 

підлітків; бажання утвердитись, певний юнацький романтизм; безпритульність; розпад 

системи працевлаштування підлітків та ін.  

Мотиви злочинних діянь, вчинених підлітками і юнаками, як правило, досить 

розрізнені та поверхові. Вони являють собою картину з яскраво вираженою дитячою 

мотивацією.  

Мотиви злочинів неповнолітніх значною мірою проявляються на основі групових дій. 

Як правило, найбільш розповсюджені престижні та наслідувальні мотиви, а також намагання 

до самоствердження серед товаришів та однолітків. Значний вплив та мотивацію має і той 

факт, що більшість молодих людей вчиняють злочин в стані сп’яніння, тобто тоді, коли 

підліток і юнак деякою мірою втрачають контроль над вчинками і їхніми спонуканнями. 

Звідси досить високий відсоток і так званих невмотивованих злочинів, тобто діянь, 

внутрішні причини яких неповнолітній не може чітко визначити. Звичайно, тут завжди 

потрібно мати на увазі й те, що мотиви злочинної, як і іншої поведінки, далеко не завжди 

усвідомлюються не тільки неповнолітніми, а й дорослими. 

Якщо ж спробувати звести в групи найбільш важливі мотиви злочину неповнолітніх, 

то виявиться, що для більшості з них характерні: 

— прагнення (у тому числі шляхом порушення закону) продемонструвати перед 

товаришами сміливість, хоробрість, рішучість; 

— безглузда рішучість вчинити виражається в необдуманому суспільно небезпечному 

діянні; 

— корисливе відношення до предмета домагання, заради якого неповнолітній готовий 

порушити правові заборони; 

— відсутність належного контролю за процесом становлення та розвитку потреб 

неповнолітнього: нерозумне задоволення будь-яких примх підлітка і юнака, відсутність 

контролю за використанням наявних у нього грошей, невміння батьків вчасно припинити 

тягу до куріння, спиртних напоїв і т. ін;  
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— вищим мотивом їхніх учинків і дій стає егоїстичне "хочу", що і спонукує нерідко 

до порушення закону. 

Також поширеними стали групові «нетрадиційні злочини», такі як ритуальні вбивства, 

акти вандалізму тощо; зниження порогу мотивації при скоєнні злочину – часто привід є 

невагомим, або його взагалі може не бути; у злочинних угрупуваннях збільшується питома 

вага дівчат; об’єднання неповнолітніх з дорослими злочинцями, що призводить до залучення  

їх до більш тяжких злочинів; злочинність неповнолітніх в більшості супроводжується 

немедичним вживанням наркотиків, алкоголю, проституцією, поширенням венеричних 

хвороб, СНІДу та ін. 

На формування неповнолітнього порушника правопорядку впливає безліч обставин. 

Одні з них відіграють роль безпосередніх причин злочинних діянь. Вони визначають процес 

формування суспільно шкідливих спонукань і зазіхань, а також особливості їхнього втілення 

в небезпечні для оточуючих дії та вчинки. Інші — виступають як умови, які визначають 

збереження цих причин і полегшують їхній прояв у злочинах неповнолітніх. 

Мотивація відмічена рисами інфантилізму (недорозвиненістю). У більшості випадків 

переважає мотивація самоствердження в групі, псевдотовариськість, псевдоромантизм. 

Егоїстично-споживацька мотивація відмічається у 52,3% усіх зареєстрованих злочинів. 

Кожне третє зґвалтування, вчинене неповнолітніми, відбувалося в обстановці групових 

п'янок, у яких брали участь і самі потерпілі. 

Недостатня ефективність боротьби зі злочинністю неповнолітніх в останні роки 

пов'язана з припиненням функціонування усталеної системи виховання підростаючого 

покоління; зростаючою невідповідністю її правового і ресурсного забезпечення; зростанням 

соціальних суперечностей під час переходу до ринкової економіки.  

Слід сказати, що протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція 

зростання злочинності серед неповнолітніх, яка має досить стійкий характер, незважаючи на 

всі застосовувані державними органами заходи профілактичного характеру. Ці обставини 

приводять до висновку про те, що прийняті заходи, не досягли своєї мети в силу 

недостатньої ефективності і послідовності і мають потребу в перегляді. Для того щоб у 

майбутньому уникнути вищезазначених недоліків профілактичної роботи з попередження 

злочинності неповнолітніх варто базувати її на основі наукових розробок вчених-

криміналістів, психологів, педагогів спрямованих на визначення причин і умов злочинності 

неповнолітніх, що виведе профілактичну діяльність по попередженню злочинності 

неповнолітніх на якісно новий рівень, зробить її більш ефективною і дієвою, що безсумнівно 

в кінцевому рахунку приведе до значного зниження криміногенного рівня України.  

Особливу тривогу викликає та обставина, що поряд з кількісним ростом підліткової 

злочинності, зростає її питома вага в загальній структурі злочинності, швидкими темпами 

зростає рецидив. Криміналізація молодіжної, у тому числі і підліткового середовища 

відбувається на тлі таких негативних і потенційно небезпечних для генофонду нашої країни 

явищ, як поширення наркоманії і токсикоманії, що здобувають епідемічний характер. 

Отже, досліджуючи питання про мотивацію злочинів неповнолітніх,  з’ясували, що 

вони являють собою ті ж негативні соціальні явища і процеси, що детермінують злочинність 

в цілому. Але певні їх злочини мають свою специфіку, зокрема, коло мотивів цих злочинів 

більш обмежене, ніж у дорослих.  
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ІНДІЙСЬКА ТРАДИЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ ОБМЕЖЕННЯ ВЛАДИ  

І ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ БУДДИЗМУ 

Стародавні джерела свідчать про те, що соціально-політичні уявлення у 

Стародавньому світі мали спільний релігійно-міфологічний характер. Головне місце у 

суспільній політичній свідомості займали міфи про божественне походження соціального 

ладу. З міфами пов’язана сакралізація приписів існуючій владі. Політичні вчення 

Стародавнього світу не виокремлювались від моралі і складались у релігійно-політичні 

доктрини. Саме мистецтво управління державою зводилося до морального удосконалення 

правителів, до сили особистого прикладу царя.  Такий підхід був характерним і для 

давньоіндійського суспільства. У той же час, жорсткий поділ на варни обмежуючи права 

великих груп населення, водночас обмежував свавілля вла, яка теж підпадала  дію права -  як 

писаного, так і правового звичаю. Крім того,  структурно слабкій індійській державі не було 

чіткого юридичного визначення права держави або государя на всю землю 

Та незважаючи на всю безсумнівну специфіку індійської держави і відповідну цьому 

ще більшу специфіку індійського общинно-кастового суспільства, держава тут в принципі 

була такою ж, як і в інших країнах неєвропейського світу. По-перше, хто мав владу завжди 

мав неписане правом розпоряджатися підпорядкованою йому територією на правах власника 

(інститут влади-власності). Практично це означало, що правителі індійських держав, як і 

можновладні спадкові князі, були суб’єктами влади-власності, що збігається з суверенітетом. 

Матеріальним вираженням цього були рента-податок і різні повинності з підданих.  

Та суворі норми кастової ієрархії завжди обмежували апетити і потенції честолюбців і 

навіть щасливих воєначальників і жорстко розставляли все по своїх місцях, включаючи і 

рівень споживання, особливо престижного: кожен отримував в основному те, на що мав 

право, навіть якщо йому вдавалося захопити силою набагато більше.  

Своєрідним заперечення ієрархічності староіндійського суспільства стало формування 

нової релігії - буддизму. У межах буддизму в Індії виникли два напрями: Хінаяна та Магаяна 

(Махаяна), кожен з яких пропонує способи пробудження людської свідомості. Хінаяна — 

«вузький» (або дослівно — «малий») шлях до пробудження, який передбачає певний 

аскетизм, відлюдництво і був розрахований в основному для практики ченцями. Хінаяна 

встановлює високі вимоги до буддиста. Пробудження на шляху Хінаяни досягається після 

багатьох смертей і народжень, а мирянин може сподіватися тільки накопичити позитивну 

карму впродовж свого життя, щоб бути в наступному ченцем. 

Махаяна — «широкий» (або дослівно — «великий») шлях до пробудження, при якому 

припускається можливість досягнення самадгі та нірвани мирянином, який дотримується 
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обітниці духовного вдосконалення під керівництвом бодисаттви. На відміну від ченців, 

мирянам давався більш спрощений етичний кодекс поведінки, який зводився до дотримання 

п'яти заповідей: 1) відмова від вбивства; 2) відмова від привласнення чужого майна; 

3) відмова від надмірного статевого життя; 4) відмова від зловживання довірою, брехні та 

шахрайства; 5) відмова від речовин, які збуджують свідомість. 

Таким чином, буддизм, закликаючи до обмеження - що індивіда, що державну владу 

перш за все наголос робив на внутрішньому вдосконаленні, вбачаючи у моральних нормах 

більш дієвий інструмент. Що до певної міри перегукувалось із давньоіндійською традицією, 

в якій теж обмеження спирались на внутрішнє переконаня.   

Буддизм наголошує, що вивчення того, як вилучати небажані дії та заміняти їх 

бажаними, є корисним для будь-якої людини. Це здається очевидним: якщо неблаготворні 

фактори та емоції вилучити й замінити благотворними, то більше часу можна буде витрачати 

на продуктивну розумову діяльність, а відтак буде менше страждань та більше благополуччя. 

Прийде час для «реалізації», замість «прибирання» після прийнятих невдалих рішень. Аби 

впровадити цей процес, треба розвинути певний набір умінь: спостережливість, дисциплі-

нованість, а також чимало терпіння [1, 42]. 

Проблеми влади тісно пов'язані з питаннями правильних джерел існування. Це 

означає, що людина має заробляти на прожиття у чесний спосіб, та що статки повинні 

здобуватися легально і мирно. Будда згадує чотири конкретні види діяльності, які шкодять 

іншим і яких через це слід уникати: торгівля зброєю, торгівля живими істотами (серед чого 

вирощення тварин на забій, работоргівля та проституція), робота різником і у сфері 

виробництва м'яса та торгівля токсичними й отруйними речовинами на кшталт алкоголю й 

наркотиків. Ба більше, слід уникати будь-якої іншої діяльності, яка порушувала б концепцію 

правильної дії. Зокрема, буддизм передаючи у формі притч політико-правовий ідеал,  

демонструє, що перші царі є виборними та правили у згоді з народом [2, 41].  

Визначення правильних джерел існування як «чесної, легальної та мирної діяльності» 

є головним життєвим принципом. Чотири конкретні види діяльності потребують пояснення. 

"Я абсолютно впевнений, що війна — це неправильно, але вона була виправдана, коли 

союзники звільняли Європу та Азію від німецької й японської окупації. Тоді застосування 

сили було необхідним. Проте за будь-яких умов треба робити все можливе, аби уникнути 

силових методів"1, 43]. 

Відданість є важливою частиною практики багатьох буддистів. Практикування 

включає певні ритуали; поклони, жертвоприношення, паломництво та чанти — монотонні 

буддистські співи.  

Буддистський погляд не фаталістичний — він не пропонує нам прийняти четверту 

зміну на гірше як факт життя. Навпаки, знаючи про постійні зміни та намагаючись 

коригувати несприятливі перетворення на ранніх етапах, можна уникнути негативного 

розвитку й інколи перетворити їх на позитивні можливості. Компанії повинні постійно 

шукати позитивні способи впоратися зі змінами [1, 32]. 

Буддизм наголошує, що три концепції - залежного виникнення, взаємозалежності та 

непостійності — допоможуть вийти за межі інтелектуального розуміння. Вони мають бути 

«реалізованими», випробуваними на рівні почуттів та стати невід'ємною частиною 

свідомості. Допоки живемо в цьому світі, ми стикатимемося з проблемами. Якщо в такі 

періоди ми втрачаємо надію та розчаровуємося, то зменшуємо нашу здатність долати ці 

труднощі. Якщо ж, з іншого боку, ми пам'ятаємо, що не лише ми, а всі інші страждають, то 

цей більш реалістичний підхід зміцнить нашу сміливість та здібність вирішити проблеми. 

Дійсно, із цієї точки зору, кожну нову перешкоду варто вважати ще однією цінною можли-

вістю вдосконалити розум [1, 32]. 

Буддизм  покликаний допомогти державним лідерам розвинути здатність дивитися на 

проблему з багатьох ракурсів -коротко- та довготривалої перспектив, із позиції зацікавлених 

сторін — і використовувати цей усесторонній погляд для прийняття правильних рішень. 

Отже, буддистський підхід стверджує, що для того, аби розуміти реальність повною 

мірою — бачити і приймати речі такими, якими вони є насправді, - людина має обрати 

правильну точку зору і сповна контролювати негативні емоції на кшталт злості чи заздрості. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Два феномени, які часто заважають бути об'єктивними, - це приймати бажане за дійсне та 

осмислювати проблеми минулого, наче вони досі існують [1, 33].  

Прийняття бажаного за дійсне є досить типовим явищем для осіб, що здійснюють 

владу. Державне управління вимагає від лідерів і чиновників змін на краще (результату) та 

впевненості в обраному напрямку роботи. Державний діяч переповнений сумнівів, із 

песимістичним характером має небагато шансів досягнути успіху. Утім, прагнення бути 

успішними стає причиною того, що вищі посадові особи нерідко відкидають негативну 

інформацію. Очевидним прикладом  цього є ситуація, коли  посадові особи, стикаючись із 

труднощами в їхній роботі та  протягом довгого часу чекають, перш ніж звернути на 

проблему увагу керівника. Вони можуть сподіватися, що проблема зникне сама собою і їм не 

доведеться стати гінцями з поганими новинами. Коли вони бачать колегу, який чинить украй 

негативно, наприклад, займається корупцією, то неохоче про це повідомляють, бо 

остерігаються - інколи виправдано - що будуть покарані. Ситуації на кшталт цієї виникають 

досить часто і демонструють, чому керівник держави нерідко не знає про проблеми, аж поки 

вони не стають дуже серйозними і складними для вирішення. 

Отже, ще з періоду давнини індійська політико-правова думка, у проявах релігіних 

вірувань, формується під впливом таких чинників, як багатогранність і толерантність, 

оскільки відбиває реалії географічного розташування, демографічної ситуації та історії 

субконтиненту. З іншої сторони, тут ми бачимо дотримання принципів чіткої соціальної 

градації (системи варн-джаті), що стало визначальним для подальшого розвитку суспільно-

політичної думки індійців, збереження цивілізаційних особливостей політичної та правової 

культури. 
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ЩОДО  ЗМІНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ  УКРАЇНИ  ПЕРЕЛІКУ 

ОБСТАВИН, ЯКІ  ПОМ’ЯКШУЮТЬ ТА ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ 

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 65 Кримінального Кодексу України (далі – КК України)  

однією з трьох загальних засад призначення покарання є  врахування ступеня  тяжкості 

вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання 

[1]. 

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) (далі – Конвенція), 

відкрита для підписів 11 травня 2011, основна мета якої полягає в захисті жінок від усіх 

форм насильства та недопущенні, кримінальному переслідуванні та ліквідації насильства 

стосовно жінок і домашнього насильства, стала основним джерелом удосконалення 

національних кримінальних і кримінально-процесуальних норм  [2]  

У зв’язку з ратифікацією цієї Конвенції та з метою реалізації її положень  був 

прийнятий Закон України від 6 грудня 2017 року №2227-VІІІ  «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (далі – КПК України), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-:0-1
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яким внесені зміни, що відповідно до розділу ІІ цього Закону, набирають чинності через рік з 

дня його опублікування (тобто 11 січня 2019 року), крім підпункту 3 пункту 1 розділу I цього 

Закону (щодо статті 67 КК України), який набрав чинності з дня, наступного за днем 

опублікування цього Закону (тобто 12 січня 2018 р) [ 3 ]. 

Закон № 2227-VIII від 06.12.2017 вніс зміни до статей 66 та 67 КК України, якими 

визначаються обставини, що пом’якшують або обтяжують покарання. Особливості правової 

природи цих обставин полягають у тому, що вони конкретизують ступінь тяжкості 

вчиненого злочину та (або) характеристику особи винного, сприяють конкретизації процесу 

призначення покарання, забезпечують його індивідуалізацію; можуть бути застосовані лише 

в тому випадку, якщо відповідні ознаки відсутні у статтях Особливої частини КК України, за 

якими кваліфікується те чи інше діяння. Якщо кваліфікуючі та привілейовані ознаки є 

засобом здійснюваної законодавцем диференціації кримінальної відповідальності і належать 

до кримінально-правового інституту складу злочину, то обставини, що пом'якшують та 

обтяжують покарання, будучи складовою інституту призначення покарання, є засобом 

здійснюваної судом індивідуалізації покарання. Положення ч. 3 ст. 66 і ч. 4 ст. 67 

КК України містять законодавчу заборону "подвійного" врахування однієї і тієї самої 

обставини. 

Таким чином, з метою належної реалізації державної правової політики у сфері 

призначення покарання, обставини, що пом’якшують або обтяжують покарання, повинні 

бути описані найбільш повно та змістовно, не допускаючи водночас як звуженого 

тлумачення, так і надмірного його розширення. 

Відповідно до розглядуваного Закону № 2227-VIII від 06.12.2017 пункт сьомий 

частини першої статті 66 КК України «вчинення  злочину  під впливом 

сильного  душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними  діями 

потерпілого» викладено у такій редакції: "7) вчинення злочину під впливом сильного 

душевного хвилювання, викликаного жорстоким поводженням, або таким, що принижує 

честь і гідність особи, а також за наявності системного характеру такого поводження з боку 

потерпілого". 

Вважаємо, що наведене в новій редакції формулювання фактично значно звужує обсяг 

відповідної обставини, яка пом’якшує  відповідальність особи. Адже за чинною редакцією 

пункту 7 статті 66 КК  України пом’якшуючою обставиною є будь-які неправомірні або 

аморальні дії потерпілого щодо особи, яка вчинила злочин, а в Законі запропоновано 

обмежити ці обставини лише  «жорстоким поводженням, або таким, що принижує честь і 

гідність особи», в той час, коли, на наш погляд, «жорстоке поводження або таке, що 

принижує честь і гідність особи» в залежності від конкретної ситуації повинне розглядатися 

як один із проявів неправомірних або аморальних дій. Крім того, запропонована редакція 

норми містить поняття «системний характер». Однак, ні КК України, ні інше чинне 

законодавство України не містять визначення такого поняття. Відтак, використання у тексті 

закону поняття, нормативна дефініція якого відсутня,  може призвести до проблем у 

застосуванні відповідної норми на практиці. 

У зв’язку з тим, що нова редакція п. 7 ст. 66 КК України не тільки не вирішує завдань 

Конвенції, а й певною мірою обмежує в можливостях для захисту осіб, зокрема жінок, що 

вчинили злочин під впливом складної життєвої ситуації, попередній зміст цього пункту 

видається більш прийнятним. 

Пункт третій частини першої ст. 67 КК України  містить нову редакцію: «3) вчинення 

злочину на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті 

статевої приналежності", тобто попередня редакція доповнює цю обставину положенням 

щодо статевої приналежності. Вважаємо таки зміни доцільними і обґрунтованими тому, що в  

сфері захисту жертв домашнього насильства Стамбульській конвенції притаманна гендерна 

нейтральність, оскільки відповідно до її статті 3 жертвами такого насильства можуть бути 

будь-які фізичні особи [2]. 

Пункт  шостий частини першої ст. 67 КК України замість положення «6) вчинення 

злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному 

стані» доповнено і викладено в новій редакції,  відповідно до якої однією з обставин, що 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran328#n328
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#n10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#n10
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обтяжують покарання, визнається : "6) вчинення злочину щодо особи похилого віку, особи з 

інвалідністю або особи, яка перебуває в безпорадному стані, або особи, яка страждає на 

психічний розлад, зокрема на недоумство, має вади розумового розвитку, а також вчинення 

злочину щодо малолітньої дитини або у присутності дитини"; 

В цьому контексті вважаємо, що  наведені ознаки потерпілої особи як «особи, яка 

страждає на психічний розлад, зокрема на недоумство, має вади розумового розвитку» надто 

широко окреслюють коло таких осіб, оскільки наявність психічних захворювань у 

потерпілого не обов’язково є обставиною, що полегшує вчинення злочину. Крім того, 

наявність психічних захворювань не обов’язково може бути відомою або очевидною особі, 

яка вчиняє злочин, а отже, в таких випадках, не будуть охоплюватись його умислом.  

Отже, на нашу думку, новела щодо визнання обставиною, що обтяжує покарання, 

вчинення злочину щодо особи, що страждає психічним захворюванням або недоумством, є 

дискусійною. 

В частині визнання обставиною, що обтяжує покарання, «вчинення злочину у 

присутності дитини», на наш погляд, її застосування може бути невиправдано широким. 

Попри те, що ця новела запропонована з метою попередження домашнього насильства у 

присутності дітей, видається, що її положення будуть спрямовані проти жінок, які вчинили 

злочин захищаючись від проявів насильства в сім’ї (статті 116, 118, 123, 124 тощо 

КК України). 

Крім цього, видається недоцільним посилювати кримінальну відповідальність, якщо у 

присутності дитини вчинено, наприклад,  необережний злочин, а також якщо дитина не 

усвідомлювала, що у її присутності вчиняється злочин, або дитина стала випадковим 

свідком, що не охоплювалось умислом винної особи. У цьому зв’язку доцільність 

запровадження такої новації –обставини, що обтяжує покарання, як «вчинення злочину у 

присутності дитини», потребує додаткового обговорення і конкретизації.. 

Законом доповнено частину першу статті 67 КК України новим пунктом 6
1
, в якому 

визначено нову обставину, що обтяжує покарання, «вчинення злочину щодо подружжя чи 

колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або 

близьких до них відносинах». Попри позитивні прояви такого нововведення, які  полягають у 

тому, що факт шлюбу не обмежує застосування обтяжуючої обставини до суб’єкта злочину, 

з яким потерпіла особа перебувала у громадянському  або колишньому шлюбі, ця норма має 

спірні аспекти. 

По-перше, слід звернути увагу на те, що не всі злочини, вчинені відносно подружжя, 

мають ознаки «домашнього насильства». Зокрема, це стосується необережних злочинів, у 

складах яких настання смерті потерпілого або завдання шкоди здоров’ю передбачені у 

вигляді наслідків (наприклад, стаття 286 КК України тощо). По-друге, наведена норма 

спрямована також і на посилення покарання жінок, що, зокрема, при захисті від проявів 

насильства в сім’ї перевищили межі необхідної оборони тощо. Вказані обставини слід 

врахувати у редакції розглядуваної норми. 

Отже, підтримуємо зауваження, висловлені Головним управлінням зауваження  до 

проекту Закону України «Про внесення змін до КК та КПК України з метою реалізації 

положень Конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами» (реєстр. № 4952), що запропоновані новим пунктом 6
1
 частини 

першої статті 67 КК України обставини за своїм змістом цілком охоплюються положеннями 

пункту 8 частини першої цієї ж статті, що передбачає «вчинення злочину щодо особи, яка 

перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного» [4] .Водночас важливо 

відзначити, що зміст такого поняття, як «близьких до них відносинах» законодавчо не 

визначено, що суперечить правовим позиціям Конституційного Суду України, принципу 

правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми [5; 6]   

Частину другу статті 67 КК України після цифри "6" доповнено цифрами "6-1". 

Підсумовуючи зазначимо, що проаналізовані нами зміни до КК України вказують на 

те, що з одного боку, вітчизняне кримінальне законодавство розвивається у напрямі 

гуманізації, з іншого – розширюється кількість обтяжуючих обставин, які підсилюють захист 

певних категорії осіб .  Поряд з цим,  окремі зміни не відповідають принципу юридичної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-:0-1
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визначеності, містять певні змістовні неузгодженості, не враховують положення інших норм 

законодавства або недостатньо обґрунтовані. Проаналізовані положення щодо зміни у КК 

України переліку обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання,  потребують 

системного узгодження з діючим законодавством із урахуванням накопиченого досвіду 

практики його застосування.  
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Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Государственный санитарный надзор – это деятельность уполномоченных 

государственных органов и учреждений, направленных на профилактику заболеваний путём 

предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений санитарно-эпидемиологического 

законодательства Республики Беларусь.  

Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» закреплена система государственного 

санитарного надзора, права и обязанности должностных лиц органов и учреждений, его 

осуществляющих, гарантии их деятельности, а также ответственность за нарушения 

санитарно-эпидемиологического законодательства. Организация и проведение данной 

деятельности возложена на органы санитарно-эпидемиологической службы системы 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь [1]. 

В задачи этих органов входит: 

1) осуществление надзора за соблюдением организациями, физическими лицами, в 

том числе индивидуальными предпринимателями, законодательства, регулирующего 

вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

2) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по выполнению 

санитарно-эпидемиологического законодательства и обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

3) реализация мер по профилактике заболеваний путём предупреждения, 

обнаружения и пресечения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства; 

4) осуществление государственной санитарно-гигиенической экспертизы; 

5) гигиеническое воспитание и обучение населения. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05
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Государственный санитарный надзор включает в себя проведение: государственной 

санитарно-гигиенической экспертизы; социально-гигиенического мониторинга; проверок 

организаций, их обособленных подразделений, представительств иностранных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, осуществляющих частную 

нотариальную, ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, по 

вопросам соблюдения ими законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения [3]. 

Органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы в первом квартале 

2017 года была продолжена работа в рамках реализации Указов Президента Республики 

Беларусь от 16.10.2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» и от 05.12.2014 г. № 567 «О дополнительных мерах по 

защите прав потребителей» по надзору за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований  при обращении пищевой продукции»[2]. 

За указанный период надзорными мероприятиями было охвачено 6416 объектов, 

нарушения были выявлены на 5909 объектах. Основными выявленными нарушениями были: 

неудовлетворительное санитарное состояние территории, помещений, оборудования – 21%; 

нарушение условий хранения продукции – 13,5%, реализация товара без маркировки или с 

неполной информацией о товаре – 12%; реализация товара с истекшим сроком годности – 

13%; отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность пищевых 

продуктов – 3,3%. 

По фактам выявленных нарушений законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения приостановлена деятельность 679 торговых 

объектов, объектов общественного питания. 

Запрещено обращение более 16 тонн пищевой продукции, из них более 3 тонн 

импортной продукции. К административной ответственности привлечено 3761 виновное 

лицо на сумму 719500 рублей, руководителям субъектов хозяйствования выдано 2089 

предписаний по устранению выявленных нарушений. 

Основной целью деятельности Горецкого районного центра гигиены и эпидемиологии 

(далее – Центр) является реализация государственной политики по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия, охране здоровья населения города Горки и Горецкого 

района, профилактике инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваний, 

оздоровлению среды обитания и созданию благоприятных условий жизнедеятельности. 

Основными задачами Центра являются реализация мер по профилактике заболеваний 

на основе предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства, подготовка и внесение в органы государственного 

управления предложений по профилактике заболеваний населения, оздоровлению среды 

обитания человека, внедрение в деятельность современных технологий ведения 

государственного санитарного надзора, высокоэффективных методов лабораторных 

исследований. 

Приоритетами деятельности в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения явились реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни 

населения в соответствии с Национальной программой демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы, снижение инфекционной и паразитарной 

заболеваемости, предупреждение вспышечной заболеваемости, осуществление мониторинга 

за движением и расходованием вакцин, санитарная охрана территории Республики Беларусь 

от завоза и распространения карантинных и особо опасных инфекций, птичьего гриппа. 

Таким образом, главной задачей органов санитарного надзора является обеспечение 

санитарного благополучия населения. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА  

НА ПІДСТАВІ КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА 

Правове регулювання ринкових відносин та підприємницької діяльності в Україні 

перебуває у стані вдосконалення та реформування. Важливим елементом розвитку економіки 

держави є належно регламентована процедура банкрутства. Адже існує пряма залежність 

злагодженого функціонування механізмів банкрутства та повноцінного і комплексного 

розвитку економіки країни [1, 1010-1013]. 

Дослідженням питань банкрутства займалися такі науковці як: О. Б. Андрушко, 

М. П. Войнаренко, О. В. Коваленко, Н. І. Коломієць, В. В. Лук’янова, В. О. Подольська, 

О. О. Терещенко та багато інших. Значний прошарок наукових праць з тематики банкрутства 

свідчить про актуальність цього напряму досліджень. 

Саме тому прийняття Верховною Радою України 18 жовтня 2018 р. у другому читанні  

Кодексу з процедур банкрутства є актуальним і своєчасним [2].  

Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-

юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а 

також відновлення платоспроможності фізичної особи. 

Кодекс структурно побудований із чотирьох книг. Перша - регулює загальні 

положення і терміни, друга - регулює діяльність арбітражних керуючих, третя – регулює 

питання банкрутства юридичних осіб і четверта – фізосіб. 

Кодекс набирає чинності та вводиться в дію через шість місяців з дня його офіційного 

опублікування, крім положень, які визначають створення електронної торгової системи та 

авторизації електронних майданчиків, які набирають чинності та водяться в дію через три 

місяці з дня офіційного опублікування цього Кодексу. 

З моменту набуття чинності цього Кодексу втрачає чинність Закон України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 

З дня набрання чинності цим Кодексом подальший розгляд справ про банкрутство 

здійснюється відповідно до положень цього Кодексу, незалежно від дати відкриття 

провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на момент набрання 

чинності цим Кодексом перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується 

відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у цих 

справах здійснюється відповідно до цього Кодексу. 

Метою документа є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня 

захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на 

аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів і судових рішень, врегулювання відносин з 

відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися у важкій фінансовій ситуації і 

потребують допомоги з боку держави. 

Найбільш значущою зміною є можливість визнавати банкрутами фізичних осіб. До 

прийняття Кодексу такої можливості не було. 

https://www.ukrinform.ua/tag-bankrutstvo
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Відзначимо, що справи про банкрутство фізичних осіб будуть розглядати 

господарські суди за місцем проживання фізичної особи, що дасть можливість забезпечити 

зручний для громадян та професійний розгляд такої специфічної категорії справ. 

Провадження у справі про неплатоспроможність боржника – фізичної особи або 

фізичної особи-підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника. 

З метою відновлення платоспроможності боржника розробляється план 

реструктуризації боргів боржника.   

План реструктуризації боргів боржника затверджується господарським судом лише 

після повного погашення боргів боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, 

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, сплати 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, 

якщо така заборгованість існує. У разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження 

у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення 

плану реструктуризації боржника або прийнято рішення про перехід до процедури 

погашення вимог боржника, господарський суд виносить постанову про визнання боржника 

банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника. 

Загалом, з ухваленням Кодексу України з процедур банкрутства передбачається 

досягти: вдосконалення процедур банкрутства, зменшення строків провадження у справах 

про банкрутство; забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Україні за тими 

напрямами, що враховуються Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією 

під час складання рейтингу « oing  usiness», маючи за стратегічну мету входження України 

до провідної двадцятки країн світу за умовами ведення бізнесу; забезпечення рівних прав та 

можливостей для однакового захисту всіма кредиторами боржника своїх законних інтересів 

у процедурі банкрутства; зменшення можливості зловживань у процедурах банкрутства. 

Вітчизняна юридична спільнота покладає великі сподівання на Кодекс України з 

процедур банкрутства. Прогнозують, що цей нормативно-правовий акт підвищить рівень 

захисту прав кредиторів, в тому числі заставних. Активи боржників продаватимуться через 

онлайн-платформи, що забезпечить прозорість та максимально високу ціну відчуженого 

майна [3]. 

До того ж, підвищується рівень відповідальності менеджменту підприємства-

боржника за невжиті заходи для попередження банкрутства. 

Також Кодекс надає можливість визнати недійсними правочини майнового 

характеру  боржника з пов’язаними особами впродовж останніх трьох років, що передували 

відкриттю процедури банкрутства. 

Крім того, кредитори зможуть брати участь в обранні арбітражного керуючого, який 

матиме регулярно звітувати перед ними про фінансовий стан боржника. 

Завдяки захищеності прав кредиторів в Україні стане можливим відновлення 

кредитування, на яке дуже чекає бізнес і яке забезпечується зокрема через спрощений 

механізм звернення стягнення на заставлене майно. 

Окремо слід позитивно відзначити запровадження інституту банкрутства фізичних 

осіб, завдяки якому надається можливість фінансово неспроможним особам для рестарту та 

цивілізованого врегулювання питання проблемних іпотечних кредитів в іноземній валюті. 

Їх можна буде реструктуризувати за умови, що кредитна заборгованість виникла до 

того, як Кодекс набув чинності. 

Кодекс означає позитивні зміни і з точки зору інвестиційного клімату. Після його 

вступу в дію правила ведення бізнесу, зокрема в частині банкрутства, стануть прозорішими і 

зрозумілішими для інвесторів, що вже працюють в Україні або планують розпочати 

діяльність. 

Таким чином, прийняття Кодексу України з процедур банкрутства слід вважати 

позитивним явищем у правовому житті держави.  

Разом з тим слід висловити сподівання, що всі ті позитивні очікування, які 

покладають на цей Кодекс юристи-науковці та практики, будуть виправдані після набрання 

чинності цим нормативно-правовим актом.  
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Романович Тетяна Геннадіївна 

Викладач юридичних дисциплін  

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 

Ст. 60 СК України встановлює, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить 

дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один із 

них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за 

дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).  

Подружжя не мають права змінювати встановлений законом правовий режим на 

власний розсуд, але вони можуть вчиняти дії стосовно придбаного майна в період шлюбу. 

Підставою виникнення спільної сумісної власності подружжя є набуття ними майна під час 

шлюбу. Варто зазначити, що такий шлюб обов’язково має бути зареєстований у державному 

органі реєстрації актів цивільного стану.  

Визначальним у праві спільної сумісної власності подружжя є принцип спільності 

нажитого у період шлюбу майна, який означає об'єднання майна чоловіка і жінки (повністю 

або в певній частині) в єдину майнову масу та встановлення низки спеціальних правил щодо 

його володіння, користування та розпорядження. Режим спільності майна подружжя означає, 

що: майно, набуте подружжям за час шлюбу, вважається спільним, якщо інше не 

встановлено домовленістю сторін; подружжя має рівні права щодо майна, яке належить їм на 

праві спільної сумісної власності; майно належить подружжю без визначення часток 

кожного з них у праві власності.  

Але один із подружжя може не погодитися з презумпцією спільності майна і 

звернутися до суду з вимогою про визнання за ним права особистої власності на певну річ, 

але у цьому разі на ньому буде лежати тягар доведення протилежного. Презумпцію 

спільності майна можуть спростувати докази про: придбання речі до шлюбу; придбання речі 

на кошти, які належали позивачеві особисто (подарунок батьків, одержання відшкодування 

за моральну шкоду тощо); придбання речі за рахунок коштів, одержаних від продажу 

особистого майна; придбання речі в період окремого проживання за власні кошти.  

СК України встановлює, що об’єктами права спільної сумісної власності подружжя є 

будь-які речі, за винятком тих, які виключені з цивільного обороту. Це можуть бути 

квартири, жилі й садові будинки, земельні ділянки, транспортні засоби та ін. Об’єктний 

склад спільної сумісної власності подружжя також включає гроші та інше майно, зокрема 

гонорарами, виграшами, які були одержані на підставі договорів, що були укладені одним із 

подружжя в інтересах сім’ї.  

Серед об'єктів права спільної власності подружжя сімейне законодавство особливо 

виділяє речі професійних занять кожного з подружжя, спеціально встановлюючи їх правовий 

режим. Відповідно до ч. 4 ст. 61 СК речі професійних занять (музичні інструменти, 

оргтехніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для одного з подружжя, є 

об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Таким чином, якщо за час шлюбу були 

придбані речі, професійно необхідні одному з подружжя, відповідно до закону вони не 

визнаються об'єктом його права власності. 

Кожен із подружжя може мати майно, яке належить на праві власності йому особисто. 

Сімейний кодекс визначає певні види майна, яке є роздільним і належить кожному з 

подружжя. Зокрема, до нього належить: 1) майно, набуте нею, ним до шлюбу (п. 1 ч. 1 ст. 57 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-05
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/10/22/641746/
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/10/22/641746/
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/10/22/641746/
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СК України); 2) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування 

або в порядку спадкування (п. 2 ч. 1 ст. 57 СК України); 3) майно, набуте нею, ним за час 

шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто (п. 3 ч. 1 ст. 57 СК України); 4) житло, 

набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України 

"Про приватизацію державного житлового фонду" (п. 4 ч. 1 ст. 57 СК України); 5) земельна 

ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що 

перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок 

державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або 

одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної 

приватизації, визначених Земельним кодексом України (п. 5 ч. 1 ст. 57 СК України); 6) речі 

індивідуального користування кожного з подружжя, в тому числі коштовності, навіть тоді, 

коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя (ч. 2 ст. 57 СК України); 

7) премії та нагороди, які один з подружжя одержав за свої особисті заслуги. Якщо щодо 

цього майна виникне спір і буде встановлено, що другий з подружжя своїми діями (ведення 

домашнього господарства, виховання дітей тощо) сприяв її одержанню, суд може визнати за 

ним право на частку цієї премії або нагороди (ч. З ст. 57 СК України); 8) кошти, одержані як 

відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як 

відшкодування завданої їй, йому моральної шкоди, (ч. 4 ст. 57 СК України); 9) власністю 

дружини, чоловіка є страхові суми, одержані нею, ним за обов'язковим особистим 

страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески 

сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них 

(ч. 5 ст. 57 СК України). 

ЦК України закріплює положення, згідно з яким подружжя може визначити долю 

свого спільного майна заздалегідь, на випадок своєї смерті. Це можливо завдяки наявності 

таких інститутів спадкування, як заповіт подружжя та спадковий договір. Хоча заповіт 

подружжя та спадковий договір дуже схожі, але вони мають певні відмінності. По-перше, 

заповіт подружжя може бути складено лише щодо майна, яке належить подружжю на 

спільній сумісній власності, а предметом спадкового договору може бути як майно, що 

належить на спільній сумісній власності подружжя, так і майно, яке є особистою власністю 

одного з подружжя. По-друге, за життя дружини і чоловіка кожен із них має право 

відмовитися від спільного заповіту, і така відмова підлягає нотаріальному посвідченню. 

ЦК України не передбачає норми, за якою подружжя може відмовитися від спадкового 

договору. Його розірвання можливе лише у судовому порядку на вимогу відчужувача чи 

набувача у разі невиконання набувачем розпоряджень відчужувача. По-третє, у разі смерті 

одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, що визначено в заповіті 

подружжя. На майно, яке є предметом спадкового договору, нотаріус накладає заборону 

відчуження в момент посвідчення такого правочину, незважаючи на відсутність такої події, 

як смерть одного із подружжя. 

Майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, може бути 

поділене між сторонами. Поділ скасовує режим спільності на набуте подружжям майно і, як 

правило, є наслідком припинення шлюбу. Поділ спільного майна можливий під час шлюбу, а 

також після його розірвання. Відповідно до п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на 

шлюб, розірвання шлюбу визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя», 

вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановлювати обсяг спільно 

нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства, з’ясовувати 

джерело і час його придбання [4]. Спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає 

поділу, можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, які згідно із законом не можуть 

їм належати (виключені з цивільного обороту), незалежно від того, на ім’я кого з подружжя 

вони були придбані чи внесені грошовими коштами, якщо інше не встановлено шлюбним 

договором чи законом. Щодо поділу майна подружжя вважається, що частки майна чоловіка 

та дружини є рівними, якщо інше не визначене шлюбним договором або домовленістю між 

ними. Крім того, суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що 
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мають істотне значення, зокрема, якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення 

сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ  

Торгово-промислова палата України – недержавна неприбуткова самоврядна 

організація, яка на добровільних засадах об`єднує юридичних осіб та громадян України, 

зареєстрованих як підприємці, а також їх об`єднання. Її метою є розвинений і 

конкурентоспроможний на світових ринках український бізнес. 

Палати надають практичну допомогу підприємцям у проведенні торговельно-

економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяють розвитку експорту 

українських товарів та послуг, для чого надають своїм членам широкий спектр професійних 

послуг, в тому числі консультаційних з питань зовнішньої торгівлі та оцінки ринків, 

проводять незалежну експертизу товарів, здійснюють оцінку рухомого і нерухомого майна, 

нематеріальних активів, надають послуги з штрихового кодування товарів, патентно-

ліцензійні послуги, оформляють документацію з метою забезпечення захисту прав на 

інтелектуальну власність тощо. Палати надають українським та іноземним підприємцям 

ділову та юридичну інформацію, організовують семінари, конференції, виставки в Україні і 

за кордоном, забезпечують ділові переговори з економічних питань. 

До системи суб’єктів недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю 

належать наступні групи суб’єктів: 1) громадські організації (в тому числі національні та 

міжнародні спілки суб’єктів підприємницької діяльності); 2) національні та міжнародні 

торгові (торгово- промислові) палати; 3) національні та міжнародні об’єднання суб’єктів 

підприємницької діяльності — юридичних осіб; 4) біржі; 5) окремі юридичні особи — 

суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності [2]. 

У нормативному порядку перелік недержавних суб’єктів управління зовніш-

ньоекономічною діяльністю визначений у ч. 2 ст. 7 Закону України «Про зовніш-

ньоекономічну діяльність» [3]. До них, зокрема, віднесені: 1) недержавні органи управління 

економікою (товарні, фондові, валютні біржі, торговельні палати, асоціації, спілки та інші 

організації координаційного типу), що діють на підставі їх статутних документів; 2) самі 

суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних координаційних угод, що 

укладаються між ними. 

Окремою групою суб’єктів недержавного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю є торгові (торгово-промислові) палати. В Україні правовий статус торгово-
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промислових палат визначається Законом України «Про торгово-промислові палати в 

Україні» від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР [4] 

Слід зазначити, що назва «торгово – промислова палата» та утворені на її основі 

словосполучення можуть використовуватися лише стосовно організацій, створених 

відповідно до зазначеного Закону. Інші організації не мають права використовувати у своїх 

назвах словосполучення «торгово-промислова палата», «торгова палата» або «промислова 

палата» і не підлягають державній реєстрації під назвами, що містять ці словосполучення. 

При цьому дія зазначеного Закону не поширюється на членів торгово-промислової палати у 

разі здійснення діяльності, не пов’язаної з членством у торгово-промисловій палаті. 

Методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах 

їх повноважень, є обов'язковими для застосування на всій території України. Права торгово-

промислових палат закріплюються в їх статутах і реалізуються у порядку, передбаченому 

законодавством України. 

Торгово-промислові палати можуть мати у власності будівлі, споруди, устаткування, 

транспортні засоби, кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для здійснення статутних 

завдань. Джерелами формування майна торгово-промислових палат є вступні та членські 

внески, прибуток від господарської діяльності торгово- промислових палат, створених ними 

підприємств та інших організацій, інші доходи та надходження, отримання яких не 

суперечить законодавству України. Майно торгово-промислових палат використовується для 

забезпечення їх статутної діяльності. У разі виходу або виключення відповідно до статуту із 

складу членів торгово-промислової палати сплачені членські внески не повертаються і 

претензії на частину майна торгово-промислової палати не задовольняються. Майно та 

кошти торгово-промислової палати у разі виходу або виключення із складу її членів поділу 

не підлягає. 

Аналіз функцій торгово-промислових палат (зокрема Торгово-промислової палати 

України) дає можливість зробити висновок про те, що переважна більшість їх функцій 

реалізується саме у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Отже, на основі вищевикладеного слід зробити висновок про те, що Торгово-

промислова палата України є органом недержавного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю, який на основі делегування виконує окремі функції державного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю, а власні її функції щодо регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності є продовженням реалізації державно-владних повноважень 

Кабінету Міністрів України та інших державних органів у зазначеній сфері. Реалізуючи 

делеговані державою на підставі закону повноваження, вона видає правові акти, які мають 

обов’язковий нормативний характер. 
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ВИДИ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У сфері господарювання класифікація збитків має велике практичне значення, адже 

умови, порядок, обчислення, доведення збитків часто залежить від виду спричинених збитків. 

При цьому, у законодавстві та літературі не склалося єдиної класифікації збитків, поділ збитків 

на види провадиться за різними ознаками, тому можна зустріти виокремлення таких видів 

збитків, як реальні, планові, нормативні, безпосередні, передбачувані, випадкові, абстрактні, 

моральні, номінальні, збитки на різницю, непрямі, прямі, дійсні, прямі дійсні та ін. 

Для поділу збитків у сфері господарювання прийнятими є класифікації, які 

представлені в цивільному законодавстві та науці цивільного права, тому їх аналіз 

представляє інтерес. ЦК України поділяє збитки за результатом прояву на реальні (або 

прямі) збитки (втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а 

також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 

права) та упущену вигоду (доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних 

обставин, якби її право не було порушене) (ст. 22) [1]. 

В науці відзначається, що такий поділ здійснюється за економічною ознакою – до 

розгляду збитків підходять з урахуванням характеру тих втрат потерпілого, які виявилися 

результатом порушення договору: якщо втрачено наявне майно, то перед нами один різновид 

збитку; якщо ж втрачена можливість отримати певні економічні вигоди в майбутньому, то 

перед нами інший його різновид [2, с. 7]. Цей підхід з певною конкретизацією заслуговує на 

увагу і при поділі збитків у сфері господарювання. Так, за характером втрат управненої 

сторони, які стали наслідком правопорушення можна виокремити реальні збитки та втрачену 

вигоду, що випливає з ч. 2 ст. 224 ГК України. 

За характером причинного зв’язку збитки можна поділити на прямі, безпосередньо 

передбачувані, випадкові, непрямі збитки [3, c. 199]. При цьому, протиправна поведінка 

боржника є прямою чи непрямою причиною виникнення у кредитора збитків, а також 

протиправне діяння (дія, бездіяльність) особи є необхідною або випадковою причиною 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/629-92-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/629-92-%D1%80
http://www.ucci.org.ua/ua/about.shtml
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негативних майнових наслідків у управненої сторони. Разом з тим передбачувані збитки 

розглядають, зазвичай, як прямі збитки, а непередбачувані чи випадкові – як непрямі збитки. 

Збитки також можна поділити на правомірні та протиправні, у відповідності до дій, 

результатом яких вони. А.В. Добровінська звертає увагу, що найчастіше збитки є наслідком 

правопорушень і підпадають під дію загальних правил. Однак збитки можуть виникнути і в 

результаті правомірних дій, коли їх відшкодування проводиться тільки при наявності 

спеціальної вказівки в законі, яким можуть вводитися спеціальні правила щодо компенсації 

таких збитків [4]. 

Водночас необхідно наголосити, що відшкодування збитків (шкоди), завданих 

правомірною поведінкою виключають протиправність та винність завдання шкоди та не є 

формою господарсько-правової відповідальності, на що вказує ч. 1 ст. 216 ГК України, за 

якою учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за 

правопорушення. Відповідно завдання шкоди правомірною поведінкою не може визнаватися 

правопорушенням. 

Отже, виходячи із наукових напрацювань щодо видів збитків як в науці 

господарського, так і в науці цивільного права, можна узагальнити класифікації збитків, які 

більшою мірою характерні для сфери господарювання за такими основними критеріями: за 

характером втрат управненої сторони, які стали наслідком правопорушення (реальні збитки 

та втрачена вигода); за порядком визначення розміру збитків в договорі (реальні та 

заздалегідь погоджені збитки); за формою відшкодування (фактичні та компенсаційні); за 

суб'єктами відповідальності (власні та регресні). 
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начальник другого відділу процесуального керівництва 

 у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Львівської області 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ,  

ДОПУЩЕНІ В ХОДІ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Дослідження питання про застосування покарання за порушення, допущені в ході 

експертної діяльності, насамперед, передбачає проведення узагальнення кримінальних 

проваджень, розглянутих судами різних регіонів України, про злочини, відповідальність за 

вчинення яких передбачена ст. 365-2, ч. 3, 4 ст. 368-4, ст. 384, ст. 385, ст. 387 КК України. 

Зокрема, нами проаналізовано матеріали судової практики різних регіонів України, які 

розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень, про злочини, які вчиняються в 

ході експертної діяльності (всього 17 вироків судів щодо злочину, передбаченого ст. 384 

«Завідомо неправдиве показання» КК України). Натомість, не знайденого жодного вироку 

суду, про злочини, вчинені експертами, відповідальність за які передбачена ст. 365-2, ч. 3, 4 
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ст. 368-4, ст. 385, ст. 387 КК України. Можливо, це пов’язано з тим, що окремі посягання, які 

вчиняються експертами, є відносно новими видами злочинів (ст. 365-2, ч. 3, 4 ст. 368-4 

КК України), оскільки законодавчо закріплені лише недавно (Закон України від 7 квітня 

2011 року № 3207-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення»). Власне такий стан речей може свідчити 

також про наступне: 1) відсутність порушень під час здійснення експертної діяльності; 2) до 

статистичної звітності потрапляють не всі злочини вчинені експертами, а тільки частина з 

них, решта незареєстрована й становить, таким чином, латентну злочинність. Видається, 

найбільш небезпечний наслідок прорахунків законодавця, -  це вкрай рідке звернення до 

відповідних кримінально-правових норм на практиці, що фактично знівелювало і їх загальне 

превентивне значення.   

Окрім того, щодо кримінальної відповідальності судового експерта за відмову без 

поважних причин від виконання своїх обов’язків (ст. 385 КК України), то на практиці 

відповідна стаття не застосовується з наступних причин: по-перше, судовий експерт не є 

обов’язковим учасником судочинства, а тому може бути замінений іншим фахівцем,  по-

друге, відмова від виконання покладених на нього обов’язків (проведення судової 

експертизи), є неповагою до органу, який призначає судову експертизу, а не злочином проти 

правосуддя, і у зв’язку з цим, є, скоріш за все, адміністративним проступком, за який 

передбачаються штраф або відповідне попередження [1, 12]. Проаналізувавши слідчо-судову 

практику, практично жодного разу не було виявлено будь-якого посилання на вжиття 

необхідних заходів щодо притягнення судового експерта до відповідальності за відмову від 

надання ним висновку або інших покладених на нього обов’язків (ст. 385 КК України). Як 

приклад, наведемо постанову Дніпровського районного суду м. Херсона. Органами 

досудового розслідування підсудний обвинувачувався у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 

ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України. У судовому засіданні адвокат підсудного заявив 

клопотання про призначення повторної судово-бухгалтерської експертизи, оскільки 

досудовим слідством декілька разів призначалась експертиза за їх клопотанням, однак вона 

не була проведена по невідомим причинам, в справі є лист про повернення постанови про 

призначення експертизи без виконання з Херсонського філіалу ОНДІСЕ [2]. В наведеному 

прикладі засвідчено, що постанова слідчого про призначення експертизи була повернута без 

виконання з невідомих причин, однак судом упущено факт фактичної відмови від 

проведення експертизи та не вжито заходів для притягнення до кримінальної 

відповідальності експерта, якому було доручено проведення вказаної експертизи.   

Однак, слід зазначити, що у судовій практиці, все ж таки, зустрічається випадок, коли 

органами досудового розслідування було порушено кримінальне провадження за сукупністю 

злочинів, передбачених статтями 384 та 385 КК України. Так, в ДНДЕКЦ МВС України 

надійшла постанова про призначення генотипоскопічної експертизи, у кримінальному 

провадженні по обвинуваченню у вчиненні умисного вбивства за ознаками злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Для встановлення та співставлення ДНК-профілю 

потерпілої, обвинуваченого та досліджуваних об'єктів була призначена генотипоскопічна 

експертиза, для проведення якої направлені зразки нігтьових пластин обох рук потерпілої та 

обвинуваченого, витяжки з-під нігтьового вмісту цих пластин на марлі, а також ніж, 

вилучений під час додаткового огляду місця події, та змиви ножа на ниточках марлі. 

В ході дослідження був отриманий ДНК профіль по 10 локусам, в тому числі й по 

локусу " melogenin", який відображає статеву приналежність досліджуваного об'єкту. 

Отримані результати свідчили про те, що ДНК профіль зразку крові потерпілої та ДНК 

профілі змивів з досліджуваного ножа були ідентичні між собою. При цьому по локусу 

"Amelogenin" отримано сумнівний результат, оскільки були виявлені чоловічі ознаки, а 

потерпіла особа була жінкою. Отримавши результати, які свідчили про походження ДНК 

профілю потерпілої від чоловіка, експерт повинен був знову встановити ДНК профіль зі 

зразку крові потерпілої. У разі підтвердження отриманого результату, мав запросити від 

слідчого, додатковий біологічний матеріал потерпілої з подальшим встановленням його ДНК 

профілю. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1143/ed_2012_04_18/T012341.html?pravo=1#1143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909904/ed_2012_04_18/T012341.html?pravo=1#909904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#586
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Однак з метою непроведення додаткових експертних досліджень, а також для 

зменшення об'єму роботи експертом у висновку умисно було вказано, що ампліфікація ДНК 

проводилась лише по дев'яти локусам, тобто без локусу «Amelogenin». На підставі 

дослідження дійшов висновку, що генетичні ознаки слідів крові на ножі повністю 

співпадають між собою та з генетичними ознаками зразка крові потерпілої. Таким чином, 

експерт склав завідомо неправдивий висновок під час провадження досудового 

розслідування, поєднаний зі штучним створенням доказів обвинувачення та обвинуваченні у 

вчиненні особливо тяжкого злочину. 

На думку органів досудового розслідування, експерт відмовився без поважних причин 

від виконання покладених на нього обов'язків, оскільки не надав  всіх відповідей на 

поставлені слідчим запитання, і тим самим порушив вимоги ст. 3 Закону України «Про 

судову експертизу» від 25 лютого 1994 р., якою встановлено принципи об'єктивності та 

повноти експертного дослідження та ст. 12 вказаного закону, згідно якої судовий експерт 

зобов'язаний провести повне дослідження і дати обгрунтований та об'єктивний письмовий 

висновок. 

На судовому засіданні експерт з цього приводу пояснив, що дослідження зрізів нігтів 

та витяжок з піднігтьового вмісту було недоцільним, оскільки раніше вказаний матеріал вже 

використовувався в ході проведення цитологічного дослідження, під час якого був 

оброблений спеціальними реактивами, в тому числі й оцтовою кислотою, і був непридатним 

для молекулярно-генетичного дослідження. Тому він повернув зрізи нігтів та витяжки з 

піднігтьовим вмістом ініціатору експертизи, при цьому у супровідному листі власноруч 

зробив про це відповідний запис [3]. 

Наведене спростовує твердження, зазначені в обвинуваченні, згідно яких експерт без 

поважних причин відмовився від виконання покладених на нього обов'язків та не відповів на 

всі питання, викладені у постанові про призначення експертизи. На підставі вищенаведеного, 

суд дійшов до висновку про необхідність виправдання підсудного за ч. 1 ст. 385 КК України 

у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Відносно невелику кількість вироків у 

справах про вчинення злочину, передбаченого ст. 384 КК України (всього 17) можна 

пояснити також тим, що поза увагою правоохоронних органів залишаються факти надання 

експертами двох різних висновків, які суперечать один одному (на досудовому слідстві 

судовий експерт дає один висновок, а при призначенні експертизи судом з приводу тих же 

об’єктів дослідження – інший висновок). В даному випадку не вживаються заходи для 

з’ясування обставин надання двох різних висновків та за наявності підстав - притягнення 

експерта до кримінальної відповідальності.  
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ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ 

Шлюб посідає перше і основне місце серед підстав створення сім’ї. Інститут шлюбу 

належить до найдавніших правових інститутів. В юридичній літературі містяться різні 

визначення поняття шлюбу. Так, на думку Г. Ф. Шершеневича, шлюб – це заснований на 

взаємній згоді та укладеній у встановленій формі союз жінки та чоловіка з метою співжиття 

[1, 263]. 
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Г. К. Матвєєв визначає шлюб як вільний, рівноправний і в принципі довічний союз 

жінки та чоловіка, укладений із дотримання порядку та умов, встановлених законом, що 

створює сім’ю і породжує між подружжям взаємні особисті і майнові права та обов’язки [2].  

Досить широке визначення шлюбу пропонує О. І. Сафончик “шлюб є вільним, 

моногамним, рівноправним союзом чоловіка та жінки , укладений з дотриманням порядку і 

умов, передбачених законом, та який породжує між подружжям особисті і майнові права і 

обов’язки” [3,559].  

Сімейно-правові норми самі по собі не призводять до виникнення, зміни або 

припинення шлюбно-сімейних правовідносин, але вони передбачають певні життєві 

обставини, що породжують зазначені наслідки, що називаються юридичними фактами. 

Юридичні факти у сімейному праві – це реальні життєві обставини, які у 

відповідності до діючого сімейного законодавства є підставами виникнення, зміни і 

припинення сімейних правовідносин. 

Шлюб як союз чоловіка і жінки, що має соціальне значення, визначає правове 

становище дітей, народжених у цьому союзі, майнові відносини між подружжям та їхні 

спадкові права. По відношенню до цих прав шлюб є юридичним фактом, однак укладення 

такого союзу залежить від волі майбутнього подружжя і є юридичним правочином [4,278].  

Відповідно до ст. 21 СК України, шлюб - це сімейний союз жінки та чоловіка, 

зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану (далі —РАЦС). 

Виходячи з того, що будь-яке правове поняття повинне містити достатню сукупність ознак, 

наявність яких давала б змогу розкрити його правову сутність, наведене поняття носить суто 

формальний характер. Аналіз його дає змогу дійти висновку, що існують такі ознаки шлюбу: 

а) це союз жінки та чоловіка. Це — фізіологічна ознака, бо СК України дозволяє 

укладати шлюб тільки між особами різної статі, а звідси створення союзу двома жінками або 

двома чоловіками не тягне за собою виникнення у них прав та обов’язків подружжя; 

б) це не просто союз жінки та чоловіка, а саме сімейний союз, що припускає спільне 

проживання і не тільки в фізичному сенсі, а й моральному, тобто спільний побут, взаємні 

права та обов’язки (ч. 2 ст. 3 СК України); 

в) це союз, який зареєстрований у державному органі РАЦСу.   

Остання ознака конститутивна, бо передбачає обов’язковість державної реєстрації 

такого союзу, необхідність утілення його у встановлену форму, яка може мати тільки 

громадянський, а не релігійний характер. 

Питання припинення шлюбу дістали широкого дослідження в наукових працях із 

сімейного права. У сучасний період дослідженням питань припинення шлюбу комплексно 

займаються в Україні З. Ромовська, Ю. Червоний , якими було підготовлено науково-

практичні коментарі СК України. Припиненню шлюбу присвячено дисертаційне 

дослідження О. Сафончик. Припинення шлюбу в контексті майнових і немайнових наслідків 

для подружжя досліджують Т. Ариванюк, І. Жилінкова, О. Калітенко. Серед останніх 

розробок українських дослідників у сфері припинення шлюбу слід також назвати статті 

А. Кидалової , Я. Шевченко, П. Шевчука  та ін. [5,399]. 

Питання щодо припинення шлюбу регулюються главою 11 розділу II СК України. 

Поняття припинення шлюбу в енциклопедичній літературі розглядається як 

припинення особистих і майнових правовідносин подружжя [6,189]. 

У теорії сімейного права існують різні визначення припинення шлюбу. Так, В. Маслов 

і О. Пушкін визначають припинення шлюбу як розпад шлюбу як союзу чоловіка і жінки та 

зумовлене цим припинення правовідносин, які раніше виникли між ними і засновані на 

шлюбі. Така ознака як розпад шлюбу як союзу чоловіка і жінки характеризує припинення 

шлюбу не як правове, а як соціальне явище, а тому не повинна братися до уваги при 

формулюванні визначення припинення шлюбу [7]. 

Найбільш розгорнуте визначення припинення шлюбу можна знайти  в сучасній 

вітчизняній сімейно-правовій науці. Під припиненням шлюбу тут розуміється зумовлене 

певними юридичними фактами припинення на майбутнє правовідносин між подружжям, які 

виникли із зареєстрованого дійсного шлюбу. 
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Отже, під  поняттям припинення шлюбу слід розуміти зумовлене певними 

юридичними фактами припинення правовідносин між подружжям, які виникли із 

зареєстрованого дійсного шлюбу. Розірванням шлюбу (розлученням) є юридичний факт, 

який зумовлює припинення шлюбних правовідносин, що виникли з дійсного та 

зареєстрованого шлюбу. 

Щодо підстав за СК України то вiдповiдно до законодавства (ст.104 СК України), 

шлюб припиняється за однiєї з двох пiдстав: а) внаслiдок смертi одного з подружжя 

(оголошення його померлим); б) внаслiдок розiрвання шлюбу. 

Якщо шлюб припиняється внаслiдок смертi одного з подружжя або оголошення його 

померлим припинення шлюбу не потребує спецiального оформлення. Вiдповiднi права та 

обов’язки в цьому випадку виникають або припиняються внаслiдок самого факту смертi або 

оголошення особи померлою. 

Наступна підстава припинення шлюбу - це внаслiдок розiрвання шлюбу. За життя 

подружжя шлюб може бути припинено шляхом його розiрвання. З урахуванням того, що 

сiм’я є не тiльки союзом конкретних осiб, але i соцiальним iнститутом, суспiльство й 

держава зацiкавленi в збереженнi сiм’ї. Тому припинення шлюбу внаслiдок його розiрвання 

вiдбувається в певних межах пiд контролем держави i може здiйснюватися вiдповiдними 

державними органами - органами реєстрацiї актiв цивiльного стану або судом. 

Вiдповiдно до сiмейного законодавства, з урахуванням обставин, що склалися в сiм’ї, 

розiрвання шлюбу може здiйснюватися: державним органом реєстрацiї актiв цивiльного 

стану, судом. 
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ДЕКЛАРАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ США  

ЯК ВТІЛЕННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ Т. ДЖЕФЕРСОНА 

Томас Джефферсон (1743-1826) - філософ, громадський і державний діяч, третій 

президент після утворення США. Народився в аристократичній родині. Батько і мати - 

вихідці із Шотландії були дуже заможні. Після їхньої смерті йому в спадок залишилась 

найбільша латифундія в окрузі, в декілька тисяч акрів землі, яку обробляли раби. Але це не 

завадило Джефферсону зайняти видне місце поряд з іншими "батьками-засновниками" США 

і стати видатним ліберально-демократичним правий ком. У 17 років Томас вступає на 

навчання в досить відомий у Новому Світі коледж Уільяма і Мері. Його цікавило все, але він 

вибирає юриспруденцію. До 1771 р. було проведено більше 227 вдалих справ молодим 

адвокатом. 
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Найзначніша праця Джефферсона "Замітки про штат Вірджінія" (1785 р.) присвячена 

історії і державному устрою рідного штату. Найвідоміша "Декларація незалежності США" 

(1776 р.) Джефферсон працював юристом, міліцейським чиновником, губернатором штату. 

Його політико-правові погляди перетерпіли еволюцію від радикалізму до помірних 

ліберальних принципів і були близькі до поглядів Томаса Пейна. Природно-правову 

доктрину Джефферсон сприйняв у її найбільш радикальному трактуванні. Згодом 

симпатизував ідеям Руссо і його демократичним поглядам щодо розвитку суспільства. 

Джефферсон, як й інші американські просвітителі, брав активну участь не тільки у 

формуванні загальнополітичних декларацій, а й у підготуванні численних конституційних 

актів незалежних американських штатів, вважаючи, що конкретні політико-правові форми 

дуже необхідні для закріплення й забезпечення стабільності та ефективності 

республіканського правління. Але в Конституційному конвенті, який розробив Конституцію 

США 1787 p., чинну й дотепер, Джефферсон та деякі інші радикали участі не взяли. 

Томас Джефферсон – основний автор проекту Декларації про незалежність - 

конституційного документа. Використовуючи природничо-правову доктрину, він 

обґрунтував відділення колоній від Англії й утворення ними самостійної, незалежної 

держави. До комітету з підготовки проекту Декларації входили Джефферсон, Адамс, 

Франклін, Шерман, Левінгтон. Проект доручили готувати Джефферсону. [3, 119-120] 

Внаслідок англійської колонізації до кінця XVII століття у Північній Америці 

утворилося 13 колоній. Поступово вони набули значної відокремленості і самостійності від 

Англії. Відповідно до правового становища колонії поділялися на три групи: 

1) володіння Великої Британії, де хоча й існували двопалатні законодавчі збори, але 

головна роль в управлінні належала королівським губернаторам, наділеним правом 

абсолютного вето (Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Нью-Гемпшир, Вірджинія, 

Джорджія, Північна і Південна Кароліна); 

2) "власницькі" колонії, даровані королем у власність приватним особам 

(Пенсильванія, Делавер та Мериленд): 

3) самоврядні колонії, в яких усі органи влади обиралися населенням (Род-Айленд та 

Коннектикут). 

У серпні 1774 року законодавчі збори Вірджинії звернулися до всіх колоній із 

закликом скликати щорічні конгреси для обговорення загальних справ. 5 вересня цього ж 

року у Філадельфії зібрався Перший Континентальний конгрес, де було представлено всі 

колонії, крім Джорджії. Конгрес ухвалив політичні й економічні рішення, які неминуче 

призвели до розриву стосунків з метрополією і воєнних дій. У квітні 1775 року відбулася 

битва при Лексингтоні, яка поклала початок національно-визвольній боротьбі. 10 травня того 

ж року в Філадельфії зібрався Другий Континентальний конгрес, який звернувся до 

англійського монарха з останнім примирчим посланням. Тоді ж було ухвалено історичне 

рішення про об'єднання військ колоній і призначення Джорджа Вашингтона 

головнокомандувачем. [1, 304-306] 

Найважливішим документом у процесі конституювання американської державності 

стала ухвалена в умовах війни за незалежність Декларація незалежності США 

13 американських штатів від 4 липня 1776 року. Вона проголосила незалежність колишніх 

13 колоній від Великої Британії, що означало появу на Атлантичному узбережжі Північної 

Америки 13 суверенних держав. їхні представники заявили про своє право посісти рівне 

місце серед інших самостійних держав світу. Для авторів Декларації важливо було не тільки 

заявити про "розрив політичних уз" з метрополією, а й довести світовій громадськості 

легітимність цього акта. Аргументація, наведена в Декларації, засновувалася на доктрині 

природного права, ідеї народного суверенітету та договірної теорії походження держави. 

[1, 326] 

Текст Декларації незалежності США умовно можна поділити на три частини. У 

першій з них фіксуються природні права кожної людини:  

«Всі люди створені рівними, з часу народження вони наділені деякими невід'ємними 

правами, серед яких - Життя, Свобода і прагнення до Щастя. Разом із правами людини, 

обґрунтовуються і права будь-якого народу. Головними з них є право на створення власного 
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уряду, основним завданням якого є забезпечення і охорона прав людини. У разі, коли уряд не 

забезпечує цих прав або сам порушує їх, в силу може вступати ще одне право - Право 

Народу змінювати або усувати його і встановлювати новий Уряд, заснований на таких 

принципах і створений за такою формою, яка здається людям найкращою, щоб забезпечити 

їх Безпеку і Щастя. Причому, це не тільки право, а й обов'язок народу.» 

Друга частина, яка становить біля двох третин тексту - це двадцять сім конкретних 

звинувачень на адресу англійського короля, зокрема, в узурпуванні влади, порушенні 

законів, створенні перешкод на шляху еміграції до Північної Америки, посиленні визиску 

колоній тощо. В заключній частині урочисто проголошувалось, що північноамериканські 

колонії стають «Вільними і Незалежними державами»... І далі констатувалось, що 

новонароджені держави вважають себе вільними від будь-яких обов'язків перед англійською 

короною, що вони розривають із нею політичні стосунки і мають всі права й повноваження 

оголошувати війну і укладати мир, шукати собі союзників, розвивати зовнішню торгівлю і 

взагалі робити все, що роблять чи можуть робити незалежні держави. [2, 73-74] 

Визначну роль у розвитку концепції природних прав і свобод громадян і в її 

практичній реалізації відіграв ряд документів, які з’явилися в ході американської революції. 

Йдеться насамперед про дві Декларації, прийняті у 1776 р. Одна з них — Декларація прав 

Віргінії, яка набрала сили 12 червня 1776 р, тобто на 22 дні раніше Декларації незалежності, 

по праву вважається одним із найважливіших документів в історії американського 

конституціоналізму. Цей документ, що являє собою по суті Білль про права, зробив 

найсерйозніший вплив на конституційну творчість незалежних штатів. У ньому містилися 

розділи, спеціально присвячені правам і свободам громадян. Могутнім імпульсом 

конституційного закріплення прав і свобод, початок якому поклала Віргінська декларація, 

стала прийнята 4 липня 1776 р. на II конституційному конгресі Декларація незалежності 

(І Конституційний конгрес 5 вересня 1774 р. створив загальний представницький орган для 

всіх колоній). 

У Декларації незалежності немає згадки про виборчі права, процесуальні гарантії 

правосуддя, свободу преси, свободу віросповідань. Але немає в ній і згадки про право 

приватної власності. Хоча це зовсім не означало її скасування. Оцінюючи історичне значення 

документу, американські вчені відзначали важливість положення про «прагнення до щастя». 

«Саме ідея про право людини на прагнення до щастя складає святую святих революційної 

доктрини Декларації незалежності; саме ця ідея, завдяки доданій їй величі, вічної загальної 

форми робить документ наповненим глибоким змістом і хвилюючим для всіх часів».  [1, 327-

328] Власне певна нечіткість формулювань "Декларації незалежності" забезпечила їй тривале 

політико-правове життя, дозволяючи пристосовувати висловлені в ній ідей до змін у 

політичних і правових відносинах. 
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Викладач юридичних дисциплін 

Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу  

ДИНАМІКА ПРЕСТИЖУ ЮРИДИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

За умов політичних, економічних та соціальних напруг в зарубіжному суспільстві 

важливого значення набуває об’єктивна діяльність юристів, що вимагає чималих моральних 

зусиль, професійних навичок, об’єктивного пізнання правових явищ, правової ерудиції та 

компетентності, знання законів природи, володіння інформацією з актуальних проблем. Ця  
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http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/13-Istor_derzh_prava_Bostan.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-609.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-609.html
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8497/Kormych_Istoriya%20vchen_2009.pdf?sequence=1
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8497/Kormych_Istoriya%20vchen_2009.pdf?sequence=1
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діяльність можлива на основі сформованих цінностей, які сприяють адекватному 

сприйняттю особистістю правової дійсності, прийняттю справедливих і законних рішень.  

Зміст юридично професії в зарубіжних країнах  проявляється в різних  формах, що 

якісно посилює практичну складову вищої юридичної діяльності  шляхом створення 

ефективного механізму з вироблення стійких навичок безпосереднього виконання 

професійних обов’язків майбутнього фахівця-юриста.  

Престиж (франц. prestige, первинне значення – чарівливість, чарівність, від лат. 

praestigium – ілюзія, обман відчуттів), авторитет, пошана, довіра. "Соціальний престиж" – 

значущість, привабливість, що приписується в суспільній свідомості різним сторонам 

діяльності людей.  

Поняття престижу все ж таки залишається в деякій мірі невизначеним. У рамках 

європейській соціологічній традиції М. Вебер розглядав статус як показник соціальної 

репутації і відмінний від класу спосіб вимірювання рівнів соціальної стратифікації. Класова 

нерівність заснована на нерівному доступі до матеріальних винагород і відмінностях в 

життєвих шансах. Не дивлячись на визнання значущості аналізу, в американській 

соціологічній традиції воєдино зводилися відразу декілька показників професійної 

нерівності: дохід, влада, рівень освіти, а також соціальна репутація[4, 154]. 

Для аналізу професійного престижу юридичної професії застосовується критерій 

соціального престижу. Соціальний престиж – це віддзеркалення в суспільній свідомості 

реального становища в системі суспільних відносин окремої людини, соціальної, 

професійної групи, трудового колективу, що характеризує той вплив, пошану, якою вони 

користуються в суспільстві.  

Можна, конкретизувати чинники, які впливають на престижність  професії юриста.  

1. Об’єктивні характеристики, тобто соціально-економічна і політична ситуації в 

країні, превалюючі цінності даного суспільства і середовище мешкання людини. 

2. Характеристики самого суб’єкта, тобто статеві і вікові характеристики людини, 

соціальний статус, рівень освіти, інтереси і особисті таланти молодої людини. 

3. Ще одна група чинників це соціалізація, тобто соціальне оточення (коло 

спілкування), вплив сім’ї на формування поглядів підлітка (традиції: сімейні професії), 

цілераціональні міркування (наприклад, величина заробітку), стиль життя і цінності, що 

склалися, і стереотипи. 

4. Одним із основних факторів, який впливає на формування престижу професії є 

рівень її оплачуваності [3, 124]. 

Буде логічно припустити, що при виборі спеціальності загальна маса людей керується 

принципом матеріальної забезпеченості, яку дана спеціальність принесе. В основному, лише 

ті, хто не має можливості оплатити навчання чи іншим способом попасти на факультети 

престижних спеціальностей, обирають інший шлях. Крім того рівень доходів визначає 

соціальний статус людини в суспільстві, атрибути високого статусу (дорогий автомобіль, 

золоті прикраси, дача і т.п.). Отже, рівень доходу, який приносить професія напряму впливає 

на її популярність та престиж. 

Юрист – це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, 

глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, 

кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв´язанні юридичних 

проблем в ім´я захисту прав і законних інтересів громадян. 

Якщо  романо – германський тип правових систем поставав раціональним шляхом, то 

англо-американський природно-еволюційним, внаслідок пріоритетного розвитку юридичної 

практики судових інстанцій. Тобто власне практична діяльність юристів стала головною 

детермінантою у розвитку основних сфер державно – правового життя, а практика, 

прагматизм були й залишаються основними рисами розвитку юридичної діяльності. 

Соціальний статус та престиж юридичної професії у правових системах цих країн 

залишається високим, не зважаючи на проблеми, зумовлені перенасиченням ринку праці. 

Такий стан пояснюється певними історичними чинниками. У США юристи посідають вищі 

щаблі соціальної структури у політичному житті, державному управлінні. Престиж 

англійських правників підтримує авторитетність судових інстанцій, суддів зокрема. 
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Протягом тривалого періоду вони підтримували парламент у боротьбі з абсолютиськими 

зазіханнями короля. Нині судді й адвокати також відіграють важливу роль, але вже як 

противагу до абсолютизації влади парламенту [2, 379]. 

Правовим системам Англії та США також властива практична спрямованість 

підготовки юридичних кадрів. Юристи континентальної системи, як норму розуміють різні 

явища, що обумовлено різним їх походженням. 

Зіставлення характерних ознак юридичної діяльності двох типів правових систем дає 

змогу виявити форми прояву престижу юридичної професії. 

Англо-американську та романо-германську правові сім’ї можна зарахувати до сімей 

пріоритету юридичного права та юридичної діяльності. Саме в них право використовують як 

найпотужніший регулятор, а юридичну діяльність як провідник права у реальну площину 

життя. Однак є підстави вважати, що юридична діяльність найбільшого значення набуває в 

умовах англо-американського типу правових систем тому, що вони найбільше відповідають 

ознакам "юридичного права" [1, 43]. 

Професійна діяльність юристів романо-германської правової сім’ї значною мірою 

залежить від політичної діяльності, яка є головним детермінантом утворення права. Правом 

законодавчої діяльності наділяються, як правило, вищі політичні інституції держави. Право, 

формалізоване у такий спосіб, виконує роль основного джерела для правових систем романо-

германського походження. Цими обставинами пояснюються й основні відмінності, які 

закладені історично у правову природу юридичної діяльності двох типів правових систем. 

Юридична професія в цивілізованому світі стала однією з найбільш затребуваних. 

Сьогодні гостро постає питання про якість юридичної освіти, спеціалізацію юристів, 

професійний відбір абітурієнтів у юридичні вузи. 

Юридична професія як правове поняття є комплексним поняттям, що охоплює різні 

аспекти правової діяльності. Юрист – це людина, яка володіє професійними правовими 

знаннями і вміє застосовувати їх у практичній діяльності. Основними рисами юридичної 

професії є її тісний взаємозв’язок з правом, пов’язаність із політикою, особлива 

відповідальність, точність, наявність специфічної професійної культури, елітність. 

Юридична професія – один із видів соціальних послуг. Вона служить суспільству, 

обслуговує не свої індивідуальні, а “чужі” інтереси і потреби. 

Отже зміст юридичної професії у кожному випадку складають конкретні дії, перелік 

яких суттєво впливає на визначення обсягу, сфери та форм юридичної діяльності. В умовах 

соціального прогресу, ускладненням соціальних зв’язків відповідним чином змінюється 

зміст та форми соціальної, а, значить, і юридичної практики. Юридична діяльність, як 

окремий вид соціальної діяльності,  характеризується певними рисами: відбувається у сфері 

дії права з використанням правових засобів, здійснюється спеціально уповноваженими на то 

суб’єктами, які володіють юридичними знаннями, а також має метою  упорядкування, 

узгодження суспільних відносин по відношенню до вимог права, вирішення конкретних 

життєвих ситуацій та задоволення на цій основі індивідуальних, групових та 

загальнолюдських потреб та інтересів. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЖЕРЕЛ ПРАВА 

Однією із актуальних проблем теорії права на сучасному етапі є осмислення джерел 

права як категорії юридичної науки та одного з елементів правової системи і механізму 

правового регулювання, що пов'язана з такими поняттями як "правова форма", "форма 

права", "правова система", "система права". Система джерел права має свій поняттєво-

категоріальний апарат та згідно із класифікацією розгортається у такий ряд: нормативно-

правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий прецедент, правовий звичай, правова 

доктрина, загальні принципи права. Крім того, зміст теорії джерел права становлять знання, 

отримані в результаті дослідження теоретико-методологічних засад джерел права, аналізу 

джерел права у світлі концепцій праворозуміння та з'ясування функцій джерел права. 

Формулювання концептуальних засад сучасної теорії джерел права в межах 

національної правової доктрини потребує її модернізації, яка передбачає проникнення в їх 

сутність, визначення властивостей, виявлення і пояснення реально існуючих 

закономірностей функціонування та з’ясування основних тенденцій розвитку. Особливе 

значення при цьому має розв’язання проблем, безпосередньо пов’язаних із уявленнями про 

право та визначенням його поняття, оскільки тип праворозуміння — це змістовна модель 

(або концепт) права, яка визначається його джерелом. 

Крім того, об’єктивними умовами, що розкривають специфіку розуміння джерел 

права, є суспільні відносини, особливості ментальності суспільства, форма державного 

устрою і правління тощо. Ці та інші фактори обумовлені особливостями історичної ситуації 

та соціальним середовищем, у якому формуються зазначені уявлення, і пануючим типом 

праворозуміння [5, с. 87]. 

У сучасній українській юридичній науці співіснують позитивістські та 

природноправові погляди, коли право не відокремлюється від моральності, свободи та 

справедливості й повинно бути закріплене в законі, який від цього стає досконалішим. 

Активізуються пошуки тих учених, які прагнуть переосмислити догматико-раціоналістичний 

підхід до права. Зростає значення інтегративної юриспруденції, комунікативної, лібертарно-

юридичної концепцій. Набуває поширення інтегративна концепція праворозуміння, яка, на 

нашу думку, має стати основою розвитку вітчизняної правової парадигми. Оскільки саме в 

межах цієї концепції можливо досягти таких результатів: правового виміру джерел права з 

одночасним збереженням їх нормативного характеру; встановлення і підтримання режиму 

законності в державі та зміцнення правопорядку; підвищення ролі держави у правовому 

регулюванні суспільних відносин; мінімізації проявів правового нігілізму; поєднання 

формальних і змістових аспектів права, за умови одночасного розгляду права через такі 

поняття, як «справедливість», «свобода», «реальні суспільні відносини» тощо поряд із 

формальноюридичними складовими «норма», «юридичний текст», «закон». Відповідно, 

право необхідно визначати і через форму та зміст як складне цілісне явище з його 

об’єктивно-суб’єктивною природою. 

Теоретичним підґрунтям дослідження послужили наукові праці таких учених як 

Р. Майданника, С. Мельника, К. Кармазіна, С. Погребняк, Т. Скоморохи, Б. Малишева, 

Л. Корчевної, К. Смирнової, Р. Тополевського, М. Марченко, Н. Чудік, Н. Пархоменко, 

С. Скрипнюк, Т. Гурової та інші. 

Деякі науковці розглядають зазначену проблему у контексті широкого 

праворозуміння стосовно окремих аспектів джерел права, однак комплексних, глибоких 

досліджень джерел права не проводилося.  

Визначення поняття джерела права є складним явищем, адже воно складається з 

різних джерел права, а метою його визначення є здійснення розмежування від інших  

правових актів та визначення основних, суттєвих, характерних ознак  цього поняття.[2, с.271] 

Метою визначення поняття «джерело права» є необхідність його відмежування від інших 

правових актів шляхом зазначення найзагальніших, суттєвих, головних, характерних, 
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специфічних ознак. Залежно від того, яку ознаку покладено в основу, визначення поняття 

«джерело права» може бути предметним, генетичним чи функціональним.  

Аналіз наукових досліджень що стосуються визначення поняття джерел права вимагає 

аналізу питань, що стосуються поняття форми права та джерела права, а саме 

співвідношення його форми і змісту. Для позначення різних явищ правової дійсності 

використовується ,що пов’язані з зовнішнім проявом права використовується категорія 

«форма», поняття «джерело права» відображає  істинне знання про правову сферу 

суспільного життя. Окремим аспектом дослідження категорії «джерело права» є вивчення 

співвідношення понять «зміст права» і «форма права», які поєднанні між собою та 

взаємодіють, з одного боку, а з іншого виступають як два різних поняття. Поняття «форма 

права» розглядається як самостійне явище, яке виражається зовні за допомогою певних 

конкретних засобів. Таким чином, форма права разом із його особливим змістом робить 

право тим, чим воно є насправді, тобто саме правом, а не будь яким іншим явищем 

[1, с. 271]. Отже, поняття «форма права» є складовою поняття «правова форма» та має 

інструментальний характер й асоціюється із джерелами права. Тому розкрити форму права 

означає виявити структуру системи джерел права, їх співвідношення і взаємозв’язок. 

У системі категорій права поняття «джерело права» виконує подвійну функцію. З 

одного боку, воно дає змогу відмежувати джерела права від соціальних регуляторів, які 

такими не є. Будь-яка правова система визначає у своїй доктрині й законодавстві, які 

джерела (форми) права визнаються діючими. З другого боку, це поняття розкриває місце 

будь-якого джерела права в системі джерел права, співвідношення його юридичної сили з 

юридичною силою інших джерел права [3, с. 53]. 

У сучасній теорії держави і права поняття «джерела права» мають різні значення 

залежно від конкретизації різних аспектів: у матеріальному розумінні під джерелом права 

розуміють економічні, соціальні умови життя суспільства, які визначають характер 

державної влади й виступають як правотворча сила суспільства; в ідеологічному 

розумінні — сукупність ідей, правова свідомість, концепції, політико-правові погляди тощо; 

у формально-юридичному значенні джерело права є сукупністю способів об’єктивації волі 

суб’єктів правотворчості, саме тут виділяють такі види джерел, як правовий прецедент, 

правовий звичай, нормативно-правовий акт і нормативний договір, принципи права; джерело 

можна розглядати як джерело пізнання права[4, с.24]. 

Окремим аспектом вивчення джерел права є з’ясування характеру зв’язків між ними. 

Поняття «система джерел права» у формально-юридичному розумінні виражає цілісність 

структурних елементів і має такий вигляд: нормативно-правовий акт, нормативно-правовий 

договір, правовий прецедент тощо, між якими існують певні спільні й відмінні риси. 

Цілісність передбачає розгляд всієї сукупності джерел права як єдиного цілого, що володіє 

власними якісними властивостями, які не є сукупністю властивостей окремих джерел права, 

але одночасно існуючих у взаємозв’язку з ними. Система джерел права має такі властивості 

як: внутрішня узгодженість; суб’єктивно-об’єктивний та активний характер; динамічність 

[6, с. 29].  

Ще однією важливою складовою теорії джерел права є їх функції як напрями впливу 

на суспільні відносини, потреба у здійсненні якого породжує необхідність існування джерел 

права як одного з засобів правового регулювання. Функції джерел права — це потенційна, 

об’єктивна здатність джерел права бути регулятором і засобом управління суспільними 

відносинами, яка обумовлена закономірностями їх розвитку та реалізується за допомогою 

цілеспрямованого впливу на відносини, що існують у суспільстві.  

Дослідження дає можливість зробити висновок, що, незважаючи на значний інтерес 

правознавців до проблеми джерел права, до сьогоднішнього дня це питання залишається 

недостатньо вивченим й належним чином проаналізованим. На підставі наявних поглядів 

на джерела права встановлено, що їх поняття повинно ґрунтуватися на досягненнях 

загальної теорії права й створюватися для впровадження їх у суспільні відносини, на 

регламентацію яких вони спрямовані. Суспільні відносини, форма державного устрою, 

ментальність є тими об’єктивними умовами, що розкривають специфіку розуміння джерел 

права та праворозуміння. 
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ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ 

Членство в СОТ відкрило для України широкі перспективи в аспекті розвитку її 

експортного потенціалу, разом із тим, внутрішня економіка стала фактично незахищеною від 

впливу закордонних виробників, особливо великих корпорацій, які прагнули захопити 

якомога більшу частку внутрішнього ринку [1]. 

Що стосується вступу України до СОТ, то необхідно зазначити, що цей процес був 

достатньо проблематичним та довготривалим. З одного боку, він сприяв утвердженню 

України як надійного, рівноправного партнера у світових торговельно-економічних 

відносинах, з другого, – був частиною багатовекторної зовнішньої політики нашої країни 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Із цього приводу А. Гайдуцький зазначає, що вступ України до СОТ або до будь-якої 

іншої глобальної торговельної чи економічної організації був перманентною необхідністю, 

оскільки подальший економічний розвиток держави можливий лише шляхом інтеграції до 

подібного роду організації. Причому дослідник зауважує, що політичний вектор такої 

глобальної організації має визначальне значення, оскільки Україна, орієнтуючись на 

демократичні цінності, не може розглядати як альтернативу ті варіанти, які тяжіють до 

відновлення колишньої адміністративно-командної моделі економічних відносин, а тому 

вибір західного вектора розвитку цілком логічний [2, с.83-89]. 

Що стосується еволюції державного регулювання ЗЕД то тут необхідно зупинитися на 

правотворчій діяльності держави, зокрема, процесу прийняття низки нормативно-правових 

актів, які стали в подальшому основою сучасної системи державного регулювання 

здійснення ЗЕД, зокрема Господарського та Цивільного кодексів України.  

Про те, що еволюція правового забезпечення державного регулювання ЗЕД у 

контексті членства України в СОТ продовжувалася, свідчить, зокрема, прийняття в 

досліджуваний період Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів щодо забезпечення вступу України до СОТ» від 28.05.2003 р. № 325-р [3], у якому, 

зокрема, передбачалося внесення змін у такі законодавчі акти України: Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність», «Про стимулювання розвитку сільського господарства на 

період 2001–2004 років» (стосовно скасування вимоги щодо обов'язкового використання 

підприємствами-виробниками тютюнової продукції вирощеної і ферментованої в Україні 

тютюнової сировини), «Про аудиторську діяльність», «Про податок на додану вартість» 

(стосовно скасування пільг для вітчизняних виробників) та інші. 
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На підтвердження тези про позитивну динаміку розвитку законодавства свідчить і 

зміст Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.2006 № 10-р «Про затвердження 

плану заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку із вступом 

України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки». У цьому документі, зокрема, визначалася необхідність розробки конкретних 

заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки в 

процесі європейської та євроатлантичної інтеграції. Зокрема в сільському господарстві 

передбачалося забезпечити підтримку галузі тваринництва шляхом надання відповідної 

бюджетної дотації. Бюджетна дотація надавалася з метою підтримки рівня 

платоспроможного попиту українських споживачів продукції тваринництва та запобігання 

виникненню збитковості українських виробників такої продукції [4]. 

Формування механізму господарсько-правового забезпечення здійснення ЗЕД в цей 

період супроводжувалося пошуком національної моделі державного регулювання ЗЕД в 

умовах майбутнього членства України в СОТ, характерними рисами якої стало прагнення 

держави створити засоби максимального сприяння розвитку національного товаровиробника 

з огляду на його низький рівень конкурентоспроможності порівняно з товаровиробниками 

економічно розвинутих держав-членів СОТ. 
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ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ  

Закріплення гарантій незалежності суддів на законодавчому рівні.   

Однією із засад правосуддя, об’єктивності та неупередженості суддів є їх 

незалежність та підкорення закону при виконанні своїх обов’язків.  

Незалежність та недоторканість суддів гарантує Конституція України, а саме статті 

126 і 129, якими встановлено, що судді при здійсненні правосуддя є незалежні та 

підкоряються лише закону [1].  

Ще одним нормативно-правовим актом, який визначає за допомогою яких правових 

засобів забезпечується реалізація конституційних гарантій незалежності суддів є ЗУ «Про 

судоустрій і статус суддів». Зокрема, статтею 6 встановлено заборону  втручання у 

здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи 

суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в 

інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до 

невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, 

установлену законом [2].   

Незалежність суддів забезпечується:  особливим порядком його призначення, 

обрання, притягнення до відповідальності та звільнення; недоторканністю та імунітетом 

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?ar%20t_id=139208&amp;cat_id=38231
http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?ar%20t_id=139208&amp;cat_id=38231
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судді; незмінюваністю судді; порядком здійснення правосуддя, визначеним процесуальним 

законом, таємницею ухвалення судового рішення; забороною втручання у здійснення 

правосуддя;  відповідальністю за неповагу до суду чи судді; окремим порядком 

фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим законом; 

належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді; функціонуванням органів 

суддівського самоврядування; визначеними законом засобами забезпечення особистої 

безпеки судді, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту; 

правом судді на відставку [3]. 

У рамках Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, інших міжнародних 

організацій розроблені певні рекомендації щодо стандартів незалежності суддів. Відповідно 

до них суддя має здійснювати свої суддівські функції незалежно, на основі власної оцінки 

фактів і відповідно до усвідомленого розуміння права, вільно від будь-якого зовнішнього 

впливу, спокус, тиску, погроз чи втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку чи 

будь-якої причини. Він має бути незалежним від суспільства в цілому і від конкретних сторін 

спору, який вирішує. Суддя має не лише бути вільним від зв’язків з виконавчою чи 

законодавчою владами або впливу з їхнього боку, але й, з точки зору стороннього 

спостерігача, має бути саме таким. Здійснюючи суддівські функції, суддя має бути 

незалежним від інших суддів у зв’язку з рішеннями, які зобов’язаний приймати незалежно. 

Він повинен виявляти і пропагувати високі стандарти суддівської поведінки, щоб 

підвищувати рівень довіри громадськості до суду, яка є головною умовою для підтримання 

незалежності суддів [4]. 

Вплив державних органів України на судову діяльність. 

Новий Закон “Про судоустрій і статус суддів” передбачає існування Державної 

судової адміністрації як окремого центрального органу виконавчої влади з системою 

територіальних органів, який повинен займатися виключно питаннями організаційного 

забезпечення діяльності судів. Необхідність створення відокремленої від Міністерства 

юстиції спеціалізованої системи органів пояснювалася тим, що Міністерство юстиції маючи 

важелі впливу на суд, могло домагатися ухвалення рішення на свою користь [5]. 

Основними завданнями Державної судової адміністрації України є створення 

належних умов діяльності судів, органів суддівського самоврядування, кваліфікаційних 

комісій суддів та організації їхньої роботи, фінансового, матеріально-технічного, 

інформаційного, правового, а також кадрового забезпечення тощо. 

У постанові Пленуму Верховного Суду України "Про незалежність судової влади" 

зазначається, що нерідко органи виконавчої влади намагаються контролювати діяльність 

судів: приймають рішення, якими зобов'язують суди посилити боротьбу зі злочинністю. Є 

спроби втручання з боку представників законодавчої і виконавчої влади у вирішення 

конкретних судових справ і призначення покарань. Трапляються випадки тиску на суддів 

шляхом погроз, шантажу, застосування до них насильства у зв'язку зі здійсненням 

правосуддя. Положення  частини  другої  статті 126 Конституції України про те,  що вплив  

на  суддів  у  будь-який  спосіб забороняється,  означає  заборону  будь-яких   дій  стосовно 

суддів незалежно від форми їх прояву з боку  державних  органів,  органів місцевого 

самоврядування,  їх посадових і службових осіб, установ, організацій,  громадян та їх 

об'єднань,  юридичних  осіб  з  метою перешкодити виконанню суддями професійних 

обов'язків чи схилити їх до винесення неправосудного рішення.  Заборона впливу на суддів  

у будь-який  спосіб  поширюється  на  весь час обіймання ними посади судді [6]. 

Ми вважаємо, що повинне бути чітке розмежування повноважень судів і органів 

виконавчої влади. Суди повинні здійснювати правосуддя, а органи виконавчої в свою чергу, 

повинні відповідати за стан забезпечення діяльності судів. Саме такий розподіл має 

максимально гарантувати незалежність суддів.  

Наприклад, у Німеччині до судового забезпечення залучені окремі міністерства. 

Однак, якщо особа, яка програла процес, скаржиться на суддю, що ухвалив рішення, до 

міністерства, йому відповідають, що, враховуючи незалежність суддів, міністерство 

неспроможне вжити яких-небудь заходів [7].  
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Статистичні дані відносно втручання у здійснення правосуддя. 

Перші повідомлення суддів про втручання в їхню діяльність почали надходити до 

Вищої ради юстиції з жовтня 2016 року. При цьому повноваження для їх розгляду з’явилися 

вже у Вищої ради правосуддя після набрання чинності однойменним законом [8]. 

У жовтні 2016 року на адресу Ради надійшло 2 повідомлення, у січні 2017-го вже 21, у 

липні – 25, у грудні – 34. Усього до Вищої ради правосуддя до 31 грудня 2017 року від суддів 

надійшло 330 повідомлень про втручання в їхню діяльність (ще 3 таких повідомлення 

надійшло від громадських організацій та асоціацій). Ті звернення, що потребують 

невідкладного реагування, Вища рада правосуддя розглядала першочергово та вживала 

оперативних заходів, решту в порядку черговості, нарівні з іншими категоріями справ [9]. 

Тенденція до збільшення кількості таких повідомлень свідчить про те, що судді почали 

активно користуватися цим інститутом захисту своєї незалежності. 

Проведене Програмою US I  реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» 

загальноукраїнське опитування суддів показало, що в середньому 11 % суддів всіх інстанцій 

упродовж останніх двох років піддавалися тиску з метою прийняття певного рішення у 

справі [10]. Ми можемо зробити висновок, що ці показники вказують на низький рівень 

правової культури суспільства і неналежну повагу громадян до своєї держави та її органів.  

Отже, незалежність та неупередженість суддів є обов’язковими ознаками при 

здійсненні правосуддя. На нашу думку, важливим джерелом напрямків для забезпечення 

незалежності суддів є План дій щодо зміцнення правосуддя «Незалежність та 

неупередженість»: затверджений 13 квітня 2016 року Комітетом Міністрів Ради Європи.  

Цей документ вказує різні шляхи забезпечення гарантій незалежності суддів, зокрема: 

Слід вжити заходів для забезпечення поваги голів судів і голів судів вищої інстанції 

до незалежності окремих суддів. Тому повноваження голів судів і голів судів вищих 

інстанцій повинні бути чітко визначені в спосіб, який захищає повноваження окремих суддів 

щодо прийняття судових рішень і не дозволяє головам судів здійснювати такі кроки, що 

ставлять під загрозу незалежність суддів, а також не перетворювати суддівські пільги на 

потенційний засіб неправомірного впливу; 

повноваження прокуратури та їхні межі повинні бути чітко визначенні з метою 

захисту суддів від неналежного тиску й забезпечення їм можливості вільно задовольняти або 

відмовляти у задоволенні прокурорських клопотань; 

слід вживати заходів на підтримку функціонування професійних асоціацій суддів, 

щоб вони могли ефективно представляти інтереси окремих суддів і сприяти відкритості й 

прозорості судової системи [11]. 
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ІСТОТНИХ УМОВ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 

Забезпечення ефективних та прозорих моделей корпоративного управління та 

контролю, в тому числі правових, є однією з важливих умов розвитку корпоративного 

сектору економіки та захисту прав та законних інтересів учасників господарських товариств. 

На зміст корпоративного законодавства та існуючі проблеми в правовому регулюванні 

відносин корпоративного управління впливає те, що вітчизняний корпоративний сектор 

економіки сформувався не еволюційно, як в західних країнах, а значною мірою у зв’язку із 

корпоратизацією та приватизацією державних підприємств. 

Поняття «корпоративне управління», яке широко використовується в юридичній, 

економічній літературі, зокрема працях, присвячених проблемам державного управління, є 

різноплановим та багатоаспектним: в одних випадках це поняття вживається в широкому 

значенні як діяльність усіх (будь-яких) осіб з управління компанією, в інших – у вузькому 

значенні як діяльність тільки органів товариства, причому кожну із складових цього поняття, 

у свою чергу, можна охарактеризувати як багатозначну. 

Загальних норм-дефініцій, які б універсально визначали поняття корпоративного 

управління, в ГК, ЦК, законах України «Про акціонерні товариства» та «Про господарські 

товариства» не існує. Термін «корпоративне управління» використовується у Законах 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

(п. 27 ст. 1) [1, с. 1] та «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (ст. 1) 

[2, с. 292], де міститься таке визначення: корпоративне управління – це система відносин, яка 

визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського 

товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов’язків між органами 

товариства та його учасниками стосовно управління товариством. Із легальної дефініції 

випливає, що корпоративне управління здійснюється, у першу чергу, шляхом прийняття 

рішень, здатних забезпечити здійснення товариством поточної господарської діяльності 

(рішення про схвалення та укладення правочинів, про призначення голови та членів 

виконавчого органу товариства, про припинення повноважень членів наглядової ради, про 

створення відокремленого підрозділу тощо). 

Аналіз наукових джерел надає можливість виділити два найбільш загальні підходи до 

розуміння корпоративного управління: широкий – корпоративне управління як діяльність 

усіх (будь-яких) осіб з управління компанією [3, с. 202]; вузький – корпоративне управління 

являє собою діяльність виключно органів юридичної особи [4, с. 22]. При цьому залежно від 

мети та особливостей управлінської діяльності в корпораціях в науці сформувалися 

щонайменше п’ять відносно усталених позицій. 

Найбільш обґрунтованою, є позиція тих вчених, які розглядають корпоративне 

управління як порядок прийняття та реалізації управлінських рішень, в тому числі контролю 

http://www.vru.gov.ua/add_text/203
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за їх виконанням. Як зазначає І. С. Шиткіна, корпоративне управління є сукупністю способів 

впливу або процес, за допомогою якого управляється і контролюється діяльність корпорацій 

[5, с. 480]. 

В інституційній структурі сучасної економіки України питома вага належить 

корпоративному сектору, акціонерним товариствам та товариствам з обмеженою 

відповідальністю як найбільш поширеним організаційно-правовим формам здійснення 

господарської діяльності. Проте ця структура економіки поки що не відображена адекватно в 

господарському законодавстві. В економічному сенсі створення корпорації загалом, як і 

формування її статутного капіталу за рахунок вкладів засновників та учасників зокрема, 

виступає особливим правовим засобом реалізації приватної власності (однією з форм 

інвестування), яке визначає сутність корпоративного управління як системи правовідносин 

та її елементи (суб’єктний склад, об’єкти та зміст, тобто права та обов’язки). 

Список використаних джерел: 

1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон 

України від 12 липня 2001 р. № 2664-III // Відомості ВР України. 2002. № 1. Ст. 1. (зі змінами 

та доповн.). 

2. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 

30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості ВР України. 1996. № 52. Ст. 292. (зі змінами та 

доповн.). 

3. Агеев А. Б. Создание современной системы корпоративного управления в 

акционерных обществах: вопросы теории и практики / А. Б. Агеев. Москва, 2010. 288 с. 

4. Єфименко А. Американське корпоративне управління: базові правові концепції та 

нові виклики / А. Єфименко // Юридичний журнал. 2007. № 12. С. 22–30. 

5. Шиткина И. С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. 

Научно-практическое издание / И. С. Шиткина. Москва: Волтерс Клувер, 2006. 648 с. 

Тутевич Наталія Петрівна 

студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Сучасне суспільство характеризується якісно новими тенденціями розвитку в 

інформаційній сфері, насамперед стрімким формуванням глобального інформаційного 

простору та глобальним інформаційним протиборством, розробкою і використанням 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, виникненням принципово нових 

суспільних відносин за різноманітними напрямами інформаційної діяльності, зокрема, 

електронне урядування, доступ до публічної інформації, функціонування засобів масової 

інформації, державна статистика і документообіг, інформаційна діяльність у галузях 

освіти і науки, культури і мистецтва, в економічній, фінансовій, банківській, 

правоохоронній, законотворчій та інших сферах, які потребують всебічного дослідження і 

належного правового забезпечення. Поряд із цим вагомою складовою інформаційної 

сфери залишається інформаційна інфраструктура, розвиток якої є складним і 

наукомістким процесом [1]. 

Із часу набуття Україною незалежності простежується стійка тенденція до 

збільшення загальної кількості нормативно-правових актів, де інформація не лише стає 

прямим об’єктом правовідносин, а й похідним, забезпечуючи реалізацію правовідносин у 

різних сферах суспільної діяльності. До таких нормативно-правових актів належать не 

тільки законодавчі, а й ті, що ухвалюються Президентом України, Кабінетом Міністрів 

України, органами державної виконавчої влади та органами публічної адміністрації.  

Проблематика систематизації інформаційного законодавства була й залишається  

актуальною через необхідність упорядкування значної кількості норм права, що 

регулюють суспільні інформаційні відносини як суспільний ресурс та вагомий чинник 

безпеки людини, суспільства і держави. Основне призначення норм права – регулювання 

не лише традиційних правових відносин, а й нових, зокрема інформаційних, що 
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формуються і розвиваються під впливом здобутків науково-технічного прогресу в галузі 

інформаціології, правової інформатики, телематики, кібернетики, комп’ютерних наук. 

При цьому простежується стійка тенденція до застосування різноманітних традиційних 

засобів телекомунікації (Інтернет, телебачення, преса, радіо), які дедалі глибше 

інтегруються з новими досягненнями, пов’язаними з цифровими технологіями [2].  

Водночас, удосконалення інформаційного законодавства відбувається в контексті 

складних процесів з утвердження Української державності.  

У цьому контексті не можемо оминути увагою Рекомендації парламентських 

слухань на тему: «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в 

Україні», схвалені постановою Верховної Ради України від 3 липня 2014 року № 1565-VII 

[1].  

На нашу думку, суттєвим недоліком зазначених Рекомендацій є абсолютна 

відсутність позицій щодо необхідності приведення до ладу законодавства України в 

інформаційній сфері, його систематизації. І це не зважаючи на значний теоретичний 

доробок фахівців із інформаційного права України.  

Переконані, що ефективність законодавства в будь-якій сфері обумовлюється, 

насамперед, системою оптимізованих і дієвих правових норм, адже роздробленість 

правових норм чи їх відсутність дозволяють маніпулювати змістом, формувати хибні 

уявлення, що, своєю чергою, призводить до прийняття помилкових рішень органами 

правозастосування, знецінює зміст правових відносин. 

Питанням удосконалення інформаційного законодавства присвячено велику 

кількість наукових праць представників інформаційного, адміністративного, 

кримінального права.  

На думку В. Н. Хропанюка, систематизація законодавства має на меті стабілізацію 

правопорядку, приведення нормативно-правового регулювання до форми, яка забезпечує 

нормальне функціонування суспільного життя, найбільш ефективне управління 

державними справами в інтересах особи [3, с. 246]. 

І. В. Арістова слушно підкреслює, що метою систематизації інформаційного 

законодавства України є створення чіткої структури правового регулювання суспільних 

відносин між їх суб’єктами щодо інформації, забезпечення співвідношення потреб, 

інтересів людини, соціальних спільнот і держави в цілому [4, с. 176].  

Утім, на законодавчому рівні визначення поняття систематизації законодавства 

досі відсутнє. Проект Закону України «Про нормативно-правові акти» № 7409 

зареєстрований 01.12.2010 року, включений до порядку денного 06.09.2012 року, так і 

залишився проектом. У статті 53 зазначеного проекту систематизація нормативно-

правових актів визначається як процес упорядкування нормативно-правових актів 

шляхом їх зведення у певну внутрішню систему з метою усунення недоліків, повторів, 

застарілих норм тощо. 

Окрім того, викликає здивування відсутність у структурному підрозділі 

Міністерства юстиції України — Департаменті реєстрації та систематизації нормативних 

актів, правоосвітньої діяльності — відділу з питань інформаційного законодавства [5], 

поряд із існуванням відділів цивільного, комерційного, екологічного, банківського, 

фінансового, зовнішньоекономічного, соціального, трудового та гуманітарного 

законодавства, а також законодавства про правосуддя та правоохоронну діяльність.  

Це є наслідком неналежного ставлення держави до двох важливих сфер  — 

правової та інформаційної, що, своєю чергою, призводить до відсутності порядку у 

правовому просторі, і, врешті-решт, зумовлює загрозу правовій та інформаційній безпеці.  

Саме тому удосконалення інформаційного законодавства потребує використання 

двох рівнів можливостей: теоретичного — через застосування правової доктрини в 

інформаційній сфері; та практичного — через здійснення моніторингу інформаційного 

законодавства з метою його подальшої систематизації. 
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ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

Одним із провідних інструментів правового захисту земель, а також забезпечення їх 

раціонального використання та охорони, є встановлення цільового призначення земельних 

ділянок. 

Земля належить до числа вкрай обмежених, невідновних ресурсів, а тому прагнення 

зберегти її корисні властивості для майбутніх поколінь вимагає чіткої диференціації 

антропогенного навантаження на земельні ресурси, встановлення дозволених та 

недозволених способів експлуатації землі, мінімізації негативного впливу на довкілля. 

По суті, саме встановлюючи цільове призначення земель держава забезпечує 

особливу охорону земель як основного національного багатства, реалізуючи, таким чином, 

положення статті 14 Конституції України. [1] 

Земельна ділянка, на відміну від інших об'єктів права власності, відносно яких 

власник вправі здійснювати будь-які дії (знищувати, псувати, споживати тощо), має 

використовуватися виключно відповідно до її цільового призначення, причому навіть 

невикористання ділянки також є правопорушенням. 

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в 

Україні з 2002 року.  

Як відомо Верховна Рада відтермінувала на рік – до 1 січня 2019 року – зняття 

мораторію на продаж сільськогосподарської землі.За оцінками експертів, один гектар 

української землі сільськогосподарського призначення коштуватиме 50 000–60 000 грн в разі 

скасування мораторію на її продаж.  

Однією з причин продовження дії мораторію фахівці вважають недостатню кількість в 

Україні фермерських господарств. В Україні діє 30 тис фермерських господарств для 

порівняння в Польщі 2,6 млн. 

Це в деякій мірі не дає повноцінно фермерам проводити свою діяльність, оскільки для 

того щоб бути конкурентноздатним на ринку потрібно бути мобільним, мати можливість 

вільно розпоряджатися землею, змінювати напрямки своєї діяльності враховуючи попит і 

пропозицію на ринку сільськогосподарської продукції. Виходом з цієї ситуації може бути в 

даний час хіба що зміна цільового призначення земельних ділянок. Тому більш детально 

зупинюся на цьому питанні. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1565-18
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Цільове призначення земельної ділянки відіграє важливу роль при реалізації 

громадянами своїх прав на неї і в дотриманні передбачених законодавством 

обов'язків. Зокрема, воно визначає, яким чином допустимо її використовувати.  

Зміна цільового призначення земельної ділянки приватної власності передбачає у 

встановленому законом порядку в першу чергу зміну правового режиму її використання і 

закріплення нового статусу в державних реєстрах. 

Згідно зі статтею 19 Земельного кодексу України землі в Україні поділені на категорії 

за основним цільовим призначенням. Всього на сьогоднішній день існує дев'ять категорій 

земель: сільськогосподарського призначення; житлової та громадської забудови; природно-

заповідного та іншого природоохоронного призначення; оздоровчого 

призначення; рекреаційного призначення; історико-культурного призначення; лісового 

фонду; водного фонду; промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення[2]. 

Якщо ви вирішили забудувати частину земельної ділянки з цільовим призначенням 

«ведення особистого селянського господарства» і передбачається зведення житлової або 

нежитлової будівлі, то вам необхідно оформити відповідну документацію на зміну 

цільового призначення. 

Змінити цільове призначення ділянки, яка знаходиться у власності громадян або 

юридичних осіб, можна за рішенням власника з обов’язковим виготовленням проекту 

землеустрою щодо її відведення. Зміна цільового призначення може виконуватись без 

зміни її категорії. 

Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться у 

приватній спільній або сумісній власності має бути підтримано всіма власниками. це також 

стосується подружжя. 

Зміна цільового призначення відбувається відповідно до вимог, встановлених 

законами: 

–  ст.ст. 19, 20, 122, 150, 151, 186, 186-1 Земельного кодексу України; 

–  ст.ст. 20, 22, 25, 26-31, 50 Закону України «Про землеустрій»; 

–  ст. 26 Закону України «Про державний земельний кадастр». 

Процедуру зміни цільового призначення земельної ділянки зі зміною категорії можна 

умовно розділити на кілька етапів: 

1) розробка проекту; 

2) узгодження проекту уповноваженими органами влади; 

3) затвердження проекту; 

4) внесення змін до Державного земельного кадастру; 

5) реєстрація в державному реєстрі прав. [3]. 

Весь процес в середньому займає від 1 до 3 місяців. 

Список документів необхідних для виготовлення проекту землеустрою по зміні 

цільового призначення землі:  

– заява власника земельної ділянки на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки;  

– нотаріально завірена копія державного акта (свідоцтва) на право власності на 

земельну ділянку;  

– містобудівне обґрунтування (в окремих випадках);  

– копія всіх сторінок паспорта Замовника або нотаріально завірені копії всіх 

установчих документів юридичної особи;  

– копія ідентифікаційного коду Замовника.  

Розробка документації на зміну цільового призначення передбачає наявність 

затвердженого органами влади Плану зонування території. Цей план зберігається в 

сільській, селищний або міськраді, або в райдержадміністрації, якщо ваша земельна 

ділянка розташована за межами населеного пункту. Вимога наявності цього документу 

прописана в ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». У випадку 

відсутності такого плану, його необхідно замовляти окремо. Після отримання 

викопіювання з Плану зонування території визначається наявність можливості зміни 

http://region.poltava.ua/posluhy/zemlevporiadni-roboty/proekt-zemleustroiu
http://region.poltava.ua/posluhy/zemlevporiadni-roboty/proekt-zemleustroiu
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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цільового призначення ділянки. Якщо є в наявності будь-які сервітути, то питання 

визначення нового цільового призначення відбувається з урахуванням таких обмежень.  

Наступний крок – отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення. Для цього потрібно укласти договір із 

землевпорядною організацією – з фахівцем, який є в Державному реєстрі сертифікованих 

інженерів-землевпорядників на сайті Держгеокадастру. 

Термін виготовлення проекту землеустрою встановлюється за домовленістю сторін, 

що зазначається в договорі (але згідно Закону, не більше 6 місяців). Ціна за виготовлення 

проекту залежить від терміновості та складності робіт. 

Інженер визначить межі ділянки та складе проект землевідведення щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки в паперовій та електронній формі. Цей проект 

необхідно погодити в наступних організаціях: 

 місцеве управління Держгеокадастру; 

 місцевий відділ архітектури та містобудування (ДАБІ); 

 в окремих випадках – в інших організації (органах лісгоспу, водгоспу, охорони 

культурної спадщини, екології тощо) [4]. 

Нарешті, разом із затвердженим проектом землевідведення, власник подає заяву про 

зміну цільового призначення ділянки в межах населених пунктів до сільської, селищної чи 

міської ради. Ці місцеві органи влади на черговій сесії і приймуть відповідне рішення – 

задовольнити чи відхилити заяву. Зверніть увагу, затвердження проекту щодо земельної 

ділянки, що розташована поза межами населеного пункту, здійснюється районною 

держадміністрацією – в формі розпорядження (а не рішення, як у випадку з місцевою 

радою). 

У разі відмови, органи влади мають вказати причини такої відмови. Найчастіше, це 

невідповідність нового цільового призначення вимогам містобудівного законодавства або 

місцевим правилам землеустрою. Відмова у затверджені проекту землеустрою може бути 

оскаржена в судовому порядку. 

Якщо проект схвалений, потрібно звернутися до земельного відділу Держгеокадастру, 

щоб внести запис про землевідведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення 

до Державного земельного кадастру.  

Далі власник отримує витяг з Державного земельного кадастру про зміну цільового 

призначення земельної ділянки. До речі, замовити витяг можна й онлайн. Для цього слід 

ознайомитися з відеоінструкцією від Держгеокадастру [4]. 

Нарешті, власник реєструє право власності на земельну ділянку зі зміненим цільовим 

призначенням. Це можна зробити, звернувшись до центру надання адміністративних послуг 

чи нотаріуса. Правила реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі на земельну ділянку, 

визначені Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

затвердженим постановою КМУ від 25.12.2015 р.  

Слід зазначити, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають 

використовуватися виключно в межах вимог щодо їх користування (ст. 31, 33 – 

37 ЗК України), землі оборони – згідно з ЗУ «Про використання земель оборони». 

Отже, на сьогодні зміна цільового призначення земельних ділянок приватної, державної 

чи комунальної власності хоча і є досить недешевою та довготривалою процедурою, однак дає 

можливість власникам та користувачам землі ефективно використовувати її відповідно до 

сучасних вимог ведення будь-якої форми господарської діяльності. 
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ПРАВО НАРОДУ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ 

Під впливом всесвітньої глобалізації питання самоідентифікації народів, як окремої 

етнічної групи, набуло широкого значення для міжнародної спільноти. Право народу на 

самовизначення визнається як один з фундаментальних принципів міжнародного права. 

Статтею 1 Статуту ООН встановлено, що на  підставі цього  права  всі народи  вільно  

встановлюють  свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і  

культурний розвиток [1].  

З огляду на вищезазначене положення Статуту ООН, Декларація про принципи 

міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами 

відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй (далі – Декларація) закріпила обов’язок 

держав поважати право народу на самовизначення та сприяти його реалізації спільними або 

самостійними діями. 

У Декларації про принципи міжнародного права від 24 жовтня 1970 р. зазначається: 

“В силу принципу рівноправності і самовизначення народів, закріпленого в Статуті ООН, всі 

народи мають право вільно визначати без втручання ззовні свій економічний, соціальний і 

культурний розвиток, і кожна держава зобов’язана поважати це право відповідно до 

положень Статуту”. У цій же Декларації вказується, що способами здійснення права на 

самовизначення можуть бути “створення суверенної і незалежної держави, вільне 

приєднання до незалежної держави або об’єднання з нею, або встановлення іншого 

політичного статусу” [2]. 

Водночас зазначається, що положення цього принципу не повинні тлумачитися як 

такі, що санкціонують або заохочують будь-які дії, що могли б призвести до розчленування, 

часткового чи цілковитого порушення територіальної цілісності або політичної єдності 

суверенних та незалежних держав[7] 

Щоб отримати статус народу, що бореться за своє самовизначення та бути визнаною 

суб’єктом міжнародного права, нація повинна відповідати наступним критеріям: 

– повинна знати і вказувати територію, на якій вона припускає організацію своєї 

держави; 

– повинна мати в наявності військові формування; 

– повинна мати політичний центр або організацію, визнану в якості такої, що має 

тісний зв’язок із населення країни і якій будуть підпорядковуватися зазначені військові 

формування; 

– повинна бути визнана певним чином міжнародними структурами[8,c. 81] 

Після реалізації свого права на самовизначення і створення національної держави 

нація, як суб’єкт міжнародного права, припиняє своє існування і починає функціонувати на 

міжнародній арені в якості держави 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права також деталізується право 

народу для  досягнення  своїх  цілей  вільно розпоряджатися своїми природними багатствами 

і ресурсами без шкоди для  будь-яких   зобов'язань,   що   випливають з міжнародного 

економічного співробітництва, заснованого на  принципі взаємної вигоди, та з міжнародного 

права. 

Право нації на самовизначення сформувалося як колективне право з паралельним 

розвитком його як індивідуального права, що забезпечує реалізацію правових вимог, які 

гарантовані міжнародним право щодо власної держави [4, с. 11].  

Загалом право на самовизначення розглядають через призму різних суміжних прав 

людини, які насамперед полягають у захисті культурної, релігійної, мовної та етнічної 

ідентичності окремих осіб та груп, і пов’язані з правом окремих осіб та груп ефективно брати 

участь у економічному та політичному житті країни. 

Так, у тих  країнах,  де  існують  етнічні,  релігійні  та  мовні меншості, особам,  які  

належать до таких меншостей,  не може бути відмовлено в  праві  разом з іншими членами 
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тієї ж групи користуватися своєю культурою,  сповідувати  свою  релігію і виконувати її 

обряди, а також користуватися рідною мовою [3]. 

Втім, з точки зору політичної практики, складним є питання про забезпечення 

гармонійної єдності принципу самовизначення народів і принципу територіальної цілісності 

держави. Адже саме на цьому ґрунті, як наслідок, виникають міжетнічні конфлікти. Відтак, 

принцип самовизначення народів розглядається у поєднанні із механізмом захисту прав 

національних меншин, а тому є актуальним і для сучасної України [5, с. 54].  

На думку автора, грубе порушення прав людини і громадянина у сукупності зі 

здійсненням народом свого права на самовизначення дійсно може стати загрозою 

територіальній цілісності держави. Однак, реалізація цього права не завжди є кроком до 

створення власної незалежної і суверенної держави, а може стати наслідком формування 

автономної територіальної одиниці або інтеграції у складі іншої країни.  

З іншої сторони, держава повинна поважати право народів на політичне 

самовизначення та не може створювати перешкод до здійснення народом такого  права. У 

зв’язку з цим, територіальна цілісність держави певною мірою залежить від забезпечення 

дотримання прав та основоположних свобод людини, а також прав національних меншин. 

У преамбулі Конституції України право на самовизначення визнається за 

«українською нацією» та «усім Українським народом». Водночас у статті 11 Конституції 

України за корінними народами та національними меншинами таке право не визнається, 

хоча в статті 6 Закону України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 

року держава гарантує всім національним меншинам право на національно-культурну 

автономію, яку багато хто з науковців визнає однією з форм національного самовизначення 

[6, с. 185]. 

У результаті стійкого закріплення принципу рівноправності та самовизначення 

народів у низці міжнародних документах, захист прав національних меншин не тільки став 

важливою складовою міжнародного права, але й небезпечним механізмом, що може 

застосовуватися з метою втручання у політичний устрій окремих держав.  

Незважаючи на це, втілення даного принципу викликає й інші запитання, відповіді на 

які міжнародна спільнота неспроможна надати. Одним з таких  проблемних питань виступає 

збереження територіальної цілісності поряд з реалізацією такого фундаментального права 

народів як можливість самостійно визначати форму власного існування у складі певної 

держави. 

Задля забезпечення єдиного тлумачення принципу самовизначення народів, дедалі 

зростає необхідність визначення на міжнародному рівні умов та порядку сприяння державою 

у реалізації народом такого права. Не менш значущим є виокремлення критеріїв, за якими 

народ визначатимемся суб’єктом права на самовизначення, наприклад, наявність стійкої 

етнічної групи, що об’єднана спільними історичними, культурними та мовними зв’язками.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

З розвитком корпоративних відносин актуальною стає проблема захисту 

корпоративних прав, вибору ефективного механізму попередження  порушень у даній сфері 

за допомогою форм, способів та засобів захисту, що притаманні саме корпоративним 

правовідносинам. Питання захисту корпоративних прав потребує наукового переосмислення 

теоретичних аспектів у зв’язку з тим, що відбувається зближення різних галузевих засобів, 

способів та форм захисту корпоративних прав та інтересів. Крім цього, актуальність 

дослідження складників захисту корпоративного права пов'язана з необхідністю 

забезпечення ефективних не тільки форм, але й способів захисту прав, неправильність 

вибору яких має наслідком втрату часу та, як правило, утруднює відновлення порушених 

прав. 

Поряд із тим, що захист включає в себе елементи як матеріального, так і 

процесуального порядку, вони взаємопов’язані та доповнюють один одного. Прийнято під 

формою захисту розглядати судовий або адміністративний порядок. У ст. 124 Конституції 

України [1] зафіксовано, що правосуддя здійснюється виключно судами. Вона гарантує усім 

фізичним та юридичним особам захист їхніх прав. Ця форма захисту певною мірою 

стосується й корпоративних правовідносин. Стаття 4 ЦПК України [2] фіксує, що будь-яка 

зацікавлена особа вправі звернутися до суду за захистом порушеного або оспорюваного 

права. Суди також не мають права відмовити в судовому захисті прав і свобод людини та 

громадянина, у прийнятті скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб із підстав, не передбачених 

Конституцією чи законом. У ст. 55 Конституції України зазначено, що права і свободи 

людини та громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження у 

суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. Отже, форми (юрисдикційні, неюрисдикційні), 

способи (визнання права, стягнення заборгованості, заборона вчиняти певні дії і т. д.), засоби 

(скарга, позовна заява і т. д.), через які відбувається дослідження категорії захисту, по-перше 

є складниками інституту правового захисту, та для повного розуміння його варто мати 

уніфіковане уявлення про всі складові елементи даного інституту. Саме такий підхід та 

проведення системної наукової розробки всіх елементів інституту захисту прав, у тому числі 

корпоративних прав, стане підставою для оптимізації корпоративного законодавства 

України. 

Сучасна правова доктрина, реформування судочинства в незалежній Україні та 

уніфікація судових процесів, яка відбулася з прийняттям наприкінці 2017 року оновлених 

процесуальних кодексів, дозволяють сьогодні підтримати позицію щодо класифікації 

порядків форм захисту на загальний, спеціальний та виключний, деталізувавши їх. Вибір 

форми захисту буде залежати як від суб’єкта звернення за захистом, так і від об’єкта захисту 

http://www.viche.info/journal/1554/
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і матеріально-правової вимоги. Лише у сукупності таких складників захисту варто говорити 

про форми захисту корпоративних прав. 

Якщо класифікувати форми захисту корпоративних прав, враховуючи сучасні 

напрацювання з питань теорії права, то форми правового захисту поділяються на 

юрисдикційні та неюрисдикційні, а порядки форм захисту своєю чергою поділяються на 

загальний, спеціальний та виключний. 

Учасники корпоративних відносин можуть використати як юрисдикційну, так і 

неюрисдикційну форму захисту своїх корпоративних прав. Юрисдикційна форма захисту 

корпоративних прав включає порядок захисту господарськими судами та здійснення 

відповідних дій у межах визначеної законодавством компетенції органом державної влади. І 

тут очевидним є поділ порядку юрисдикційної форми захисту на загальний та спеціальний 

[5]. 

Загальний  порядок  форми  правового захисту включає в себе процесуальний 

порядок, що здійснюється виключно господарськими судами із застосування позовного 

провадження, адже законодавець чітко визначив виключну підвідомчість корпоративних 

спорів господарським судам, незважаючи на суб’єктний та предметний критерій, віддавши 

перевагу імперативній нормі закону. Так, відповідно до ст. 20 ГПК України до юрисдикції 

господарських судів віднесені: 1) справи у спорах, що виникають із корпоративних відносин, 

у тому числі в спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної 

особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у 

тому числі учасником, який вибув; пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або 

припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів; 2) справи у спорах, 

що виникають із правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у 

юридичній особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах; 3) справи у 

спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, 

повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі 

діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої 

юридичної особи, поданим в її інтересах [3]. 

Право на звернення учасника корпоративних відносин за захистом свого порушення 

корпоративного права або охоронюваного інтересу передбачено ст. 4 ГПК України, якою 

надано право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних 

або оспорюваних прав та законних інтересів юридичним особам, фізичним особам-

підприємцям, фізичним особам, які не є підприємцями, державним органам, органам 

місцевого самоврядування [3]. Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, які становлять систему 

судоустрою в Україні: місцевими судами; апеляційними судами; Верховним Судом. 

Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди, які становлять суд першої 

інстанції. У складі Верховного Суду діють: Велика Палата Верховного Суду та чотири 

касаційних судів, серед яких – Касаційний господарський суд, у якому обов’язково 

створюються палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та 

цінних паперів. Варто зазначити, що поділ справ щодо корпоративних спорів та 

корпоративних прав є науково не виправданим з огляду на те, що справи щодо 

корпоративних прав і є частиною корпоративних спорів, що, звичайно, не можна зазначити 

щодо цінних паперів, адже певну категорію справ щодо цінних паперів не можна віднести до 

корпоративних спорів. Така невизначеність та законодавча неточність ще раз підтверджує 

необхідність на законодавчому рівні визначитися, що таке корпоративний спір та які 

категорії справ становлять перелік корпоративних спорів. 
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ  

В СИЛУ НОРМИ Ч. 3 СТ. 1268 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Порядок здійснення суб’єктивного права на спадкування залежить від двох важливих 

моментів: 1) від того чи спадкоємець постійно проживав разом із спадкодавцем на час 

відкриття спадщини; 2) від обсягу дієздатності спадкоємця (малолітня, неповнолітня, 

недієздатна особа, особа з обмеженою дієздатністю, дієздатна особа). У даній публікації 

мова буде йти про порядок здійснення права на спадкування дієздатною фізичною особою, 

яка постійно проживала з спадкоємцем на час відкриття спадщини. Це визначено нормою ч. 

3 ст. 1268 ЦК України. Зокрема, спадкоємець, який постійно проживав разом із 

спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо 

протягом строку, встановленого ст. 1270 ЦК України, він не заявив про відмову від неї. А у 

ч. 1 ст. 1269 ЦК України передбачено, що спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але 

на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або 

в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу 

місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини. Як бачимо, для того щоб 

реалізувати суб’єктивне право на спадкування, що включає відповідні можливості для 

уповноваженої особи, необхідно вчинити певну дію, прийняти спадщину або відмовитися від 

прийняття спадщини.  

Як зазначає Є. О. Рябоконь, прийняття спадщини є одностороннім правочином, 

оскільки його здійснення залежить виключно від волі спадкоємця. Факт прийняття спадщини 

одним із спадкоємців породжує правові наслідки лише безпосередньо для даної особи і 

жодним чином не впливає на юридичне становище інших спадкоємців [1, с. 1115]. Як 

слушно відзначає З.В. Ромовська, прийняття спадщини – наступний юридичний акт, який 

породжує загальне правонаступництво, тобто перехід до особи, яка прийняла спадщину, прав 

та обов’язків спадкодавця [2, с. 957]. Тобто прийняття спадщини – це односторонній 

правочин та юридичний факт у складі юридичних фактів, необхідних для переходу прав та 

обов’язків, що входять до складу спадщини, до спадкоємця. 

Керуючись нормами ч. 1 ст. 1269 та ч. 1 ст. 1270 ЦК України, бачимо, що 

спадкоємець, який на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має 

подати нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі 

відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини у строк шість 

місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Спадкоємець, який постійно проживав 

із спадкодавцем на час відкриття спадщини, також має вчинити відповідний правочин для 

прийняття спадщини. Однак для нього пропущення встановленого строку для прийняття 

спадщини не породжує таких наслідків як для спадкоємців, які постійно не проживали зі 

спадкодавцем на час відкриття спадщини. В силу ч. 3 ст. 1268 ЦК України спадкоємець, який 

постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що 

прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого ст. 1270 ЦК України, він не заявив 

про відмову від неї. Тобто правочин про відмову від прийняття спадщини ця особа може 

здійснити протягом шести місяців з часу  відкриття спадщини. А заяву про прийняття 

спадщини такий спадкоємець може подати протягом шестимісячного строку з часу відкриття 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1798-12
http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2012/06/%D0%9E.-%D0%9C.-%D0%92%25
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спадщини або після його спливу. В останньому випадку нотаріусу необхідно подати 

документ, який підтверджують постійне проживання спадкоємця з спадкодавцем на час 

відкриття спадщини. Так, відповідно до підпункт 3.22 пункту 3 глави 10 розділу II Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджене Наказом Міністерства юстиції 

України від 22.02.2012 р., у разі відсутності у паспорті такого спадкоємця відмітки про 

реєстрацію його місця проживання доказом постійного проживання із спадкодавцем може 

бути: довідка органу реєстрації місця проживання про те, що місце проживання спадкоємця 

на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем. 

Якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини не 

підтверджено відповідними документами, у зв'язку із чим нотаріус відмовив особі в 

оформленні спадщини, спадкоємець  має право звернутися в суд із заявою про встановлення 

факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, а не про 

встановлення факту прийняття спадщини (п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України “Про судову практику у справах про спадкування” від 30.05.2008 р. № 7). 

Відповідно до ст. 1268, 1269, 1270 ЦК України у разі смерті спадкодавця після 1 січня 

2004 р. у судовому порядку підлягає встановленню або факт постійного проживання 

спадкоємця із спадкодавцем на час відкриття спадщини або звернення до суду з позовом про 

визначення додаткового строку для прийняття спадщини. Встановлення судом юридичного 

факту прийняття спадщини може мати місце лише у випадку смерті спадкодавця до 1 січня 

2004 р., що підтверджується судовою практикою. Так, у рішенні Світловодського 

міськрайонного суду Кіровоградської області від 19.05.2015 р., справа № 401/1059/15-4, 

вказано, що заявник Особа 1 звернувся до суду з вимогою встановити факт свого постійного 

проживання разом із батьком-спадкодавцем Особа 2, на час відкриття спадщини. Свої 

вимоги мотивував тим, що він є спадкодавцем за законом після смерті батька. З 2004 р. 

постійно проживав разом з батьком, маючи при цьому реєстрацію місця проживання за 

іншою адресою. В силу ст. 1268 ЦК України він фактично прийняв спадщину шляхом 

постійного проживання разом із спадкодавцем на момент її відкриття, проте нотаріус 

відмовила йому у видачі свідоцтва про право на спадщину через те, що спадкодавець та 

спадкоємець були зареєстровані за різними адресами. Крім того позивач просив встановити 

факт прийняття ним спадщини після смерті батька. Факт спільного проживання Особи 1 з 

Особою 2 підтверджується копією довідки, виданою Григорівською сільською радою 

Світловодського району Кіровоградської області 15.12.2014 р. У зв’язку з наявністю 

розбіжностей щодо зареєстрованого та фактичного місця проживання спадкоємця та 

спадкодавця, заявник не має можливості іншим шляхом, крім як встановлення в судовому 

порядку факту постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, 

підтвердити факт її прийняття. При таких обставинах вимоги Особи 1 про встановлення 

факту постійного проживання разом з Особою 2 на час відкриття спадщини підлягають 

задоволенню. У задоволенні вимоги про встановлення факту прийняття спадщини 

відмовлено, оскільки встановлення цього юридичного факту може мати місце лише у 

випадку смерті спадкодавця до 1 січня 2004 р., що випливає з положення п. 1 ч. 1 ст. 549 ЦК 

УРСР. Факт постійного проживання Особи 1 з Особою 2 на момент смерті останнього має 

юридичне значення та встановлюється з метою підтвердження наявності обставин, що 

свідчать про прийняття спадкоємцем Особа 1 в порядку ч. 3 ст. 1268 ЦК України [3]. 

Таким чином положення ч. 3 ст. 1268 ЦК України захищає інтереси спадкоємця, який 

постійно проживав зі спадкодавцем на час відкриття спадщини. Для прийняття спадщини 

спадкоємцеві необхідно подати документи нотаріусу, що підтверджують постійне 

проживання з спадкодавцем на момент смерті, в інакшому випадку треба звертатися до суду 

про встановлення цього юридичного факту. 
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ІСТОТНІ УМОВИ ТА СТРУКТУРА ДОГОВОРУ ОПТОВОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

Істотною умовою договору оптової купівлі-продажу є його предмет. Умова про 

предмет вважається узгодженою, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість 

товарів. 

Договір оптової купівлі-продажу може бути укладений на купівлю-продаж товару, що 

є у момент укладення договору, а також товару, який буде вироблений або придбаний 

продавцем в майбутньому. Основний обов'язок продавця при цьому полягає в передачі 

товару, передбаченого договором. Товар, що підлягає передачі, повинен бути детально 

описаний в договорі. 

У разі, коли асортимент товарів в договорі не визначений і не встановлений порядок 

його визначення, проте з істоти зобов'язання витікає, що товари повинні бути передані 

покупцю в асортименті, то продавець має право або передати покупцю товари в асортименті, 

виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцю на момент укладення договору, або ж 

відмовитися від виконання договору. 

Відповідно до закону істотною умовою договору є також умова про кількість товарів. 

Тому, якщо договір не дозволяє визначити кількість товару, що підлягає передачі, то такий 

договір вважається неукладеним. Кількість товару в договорі може бути визначене у 

відповідних одиницях вимірювання, в грошовому виразі або узгоджений порядок його 

визначення. 

Договором повинен бути визначений термін передачі товару. Він може бути 

укладений з умовою виконання його до строго певного терміну. Щоб договір був визнаний 

укладеним з даною умовою, необхідно, щоб з договору ясно витікало, що при порушенні 

терміну його виконання покупець втрачає інтерес до договору [1]. 

У Господарському кодексі передбачено три варіанти визначення моменту виконання 

зобов'язання продавця передати товар: 

 момент вручення товару покупцю або вказаній їм особі, якщо договором 

передбачений обов'язок продавця по доставці товару; 

 момент надання товару в розпорядження покупця або вказаній їм особі в місці 

знаходження товару (при отриманні товару шляхом самовивозу або вибірки); 

 момент здачі товару перевізнику або організації зв'язку для доставки його 

покупцю, якщо інше не передбачене договором [2]. 

Тому той документ, що оформлюється сторонами внаслідок домовленості про 

укладення договору, великою мірою є продуктом творчості сторін чи юриста, що складає 

відповідний проект. Це є виправданим. Адже, по-перше, господарським правом проголошена 

свобода договору, що стосується також структури його побудови. По-друге, всілякі 

"примірні" чи "типові" форми договорів, які існували за радянських часів, були проявом 

адміністративного впливу на господарські відносини, що обмежував ініціативу сторін та їх 

вільне волевиявлення. Для сучасного приватного права це не є характерним. Стали 

з'являтися різноманітні форми та зразки договорів[3].  

У господарських договорах традиційно вказуються окремі пункти договору, що мають 

власну назву, тобто застосовується інформативна модель. Цьому є історичне обгрунтування 

й продовження логіки, що вище була викладена. Адже за радянських часів існували 
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спеціальні арбітражні суди, для вирішення спорів між господарюючими суб'єктами, 

переважно щодо зобов'язань, які виникали з договорів. Тому структура таких договорів була 

більш складною, що пояснювалось багатоманітністю господарських зв'язків, великими 

обсягами та вартістю товарів, робіт, послуг, з приводу яких укладались такі договори, і, як 

наслідок, необхідністю більш чітко й належним чином скласти юридичний документ 

(договір), що оформлював угоду сторін. Крім того, існувало доволі багато типових договорів, 

які за структурою також були складені за інформативною моделлю. 

Укладаючи між собою договір купівлі-продажу сторони (дві або більше) вступають в 

юридичну залежність один від одного. Продавець, який займається підприємницькою 

діяльністю, зобов'язаний передати покупцеві товар у визначені терміни, вільним від прав 

третіх осіб, в певній кількості, асортименті. Товар повинен бути відповідної якості (гарантія 

якості товару, гарантійний термін), в певній комплектності (комплекті), в передбаченій тарі 

та (або) упаковці. Продавець зобов'язаний прийняти товар і сплатити за нього відповідну 

грошову суму. Товар може бути застрахований від ризику випадкового пошкодження або 

випадкової загибелі. 
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ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

Обов’язковість виконання рішень Європейського суду з прав людини передбачається 

ст. 46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Зокрема у справі «Скоццарі і 

Гінта проти Італії» Суд зазначив, що Високі Договірні Сторони взяли на себе обов’язок 

виконувати остаточні рішення Європейського суду у будь-якій справі, в якій вони є 

сторонами, і виконання цих рішень здійснюється під контролем Комітету Міністрів Ради 

Європи[3]. 

Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції 

України. Виконавче провадження – це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у 

Законі України «Про виконавче провадження», спрямованих на примусове виконання рішень 

судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах 

повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими 

відповідно до цього Закону та інших законів. 

Статтею 84 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що порядок 

виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів визначається відповідними 

міжнародними договорами та законами України. Згідно зі ст. З цього Закону виконання 

рішень Європейського суду з прав людини повинно проводитись з урахуванням 

особливостей, встановлених Законом України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського Суду з прав людини». Разом з тим станом на теперішній час 

спеціальний Закон, що регулює порядок виконання рішень Європейського суду з 

урахуванням певних особливостей, передбачених Конвенцією, відсутній. 

Як зазначає юрист І.Кобець, виконання рішень ЄСПЛ є достатньо складним процесом, 

оскільки Суд у своїх рішеннях може вжити заходи як індивідуального, так і загального 

характеру, реалізація яких може бути достатньо тривалою[1]. 

Хотілося б звернути увагу саме на заходи індивідуального характеру, спрямовані на 

забезпечення відновлення порушених прав конкретного заявника. 
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Заходи індивідуального характеру – це заходи щодо зобов’язання держави 

відшкодувати заявнику матеріальну та моральну шкоду, а також судові витрати. Виплата цих 

сум є обов’язковою, чітко визначеною у рішенні Суду (ст. 41 Конвенції). 

Держави мають юридичне зобов'язання усунути виявлені порушення, але 

користуються недовірою стосовно використовуваних засобів. Заходи, які слід вжити, в 

принципі визначаються відповідною державою під наглядом Комітету міністрів. Суд може 

допомагати процесу виконання, зокрема через процедуру судового рішення 

(використовується у разі виникнення великих структурних проблем). 

Коли просто грошова компенсація не може адекватно знищити наслідки порушення, 

Комітет Міністрів гарантує, що органи влади вживатимуть будь-які інші індивідуальні 

заходи, які можуть знадобитися для виправлення порушення. Самі судові рішення містять 

додаткові рекомендації. 

Приклади вжиття окремих заходів: 

 Відновлення контактів (з урахуванням інтересів дитини) між дітьми та 

неправомірно відокремленими від них батьками (наприклад, у випадках, коли діти 

розміщуються в прийомній сім'ї). 

 Відновлення недобросовісного кримінального провадження. 

 Відкликання розпоряджень про вислання, які б викривали заявників на ризики 

катувань або жорстокого поводження або небезпечних для життя обставин у країні 

призначення. 

Достатньо цікавим є випадок вжиття заходів індивідуального характеру під час 

виконання рішення у справі «Дземюк проти України», в якому ЄСПЛ констатував 

порушення права на повагу до приватного та сімейного життя у зв’язку з розміщенням 

кладовища поблизу житла заявника з порушенням норм чинного законодавства[2]. Була 

проведена міжвідомча нарада, за результатами якої досягнуто домовленості щодо вжиття 

заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу кладовища на заявника та його 

родину. Проте не зрозуміло, яким чином буде реалізовано такий захід як зменшення 

негативного впливу, оскільки ні кладовище, ні житловий будинок перемістити неможливо. 

Виконання судових рішень також вимагає загальних заходів для запобігання подібних 

порушень, виявлених Судом (через зміни законодавства, прецедентного права чи інших 

заходів). 

Приклади прийнятих загальних заходів 

 Введення ефективних засобів захисту від надмірної тривалості судових процесів. 

 Зняття дискримінації щодо дітей, народжених поза шлюбом (наприклад, у 

спадщині). 

 Прийняття законодавства для запобігання довільному зверненню за телефоном. 

 Підняття необгрунтованих обмежень свободи вираження поглядів журналістів. 

Комітет Міністрів забезпечує постійний нагляд за виконанням рішень та рішень 

Європейського суду з прав людини. Випадки залишаються під наглядом, поки не будуть 

вжиті необхідні заходи. Нагляд закривається остаточною постановою. 

Після того, як рішення стають остаточними, держави якнайшвидше вказують 

Комітетові Міністрів заходи, заплановані та / або прийняті в «плані дій». Після того як всі 

заходи були вжиті, буде подано «звіт про дії». Під час нагляду заявники, неурядові 

організації та національні інституції з питань заохочення та захисту прав людини можуть 

подавати повідомлення у письмовій формі. 

З нагляду за прийняттям та реалізацією планів дій з січня 2011 року було 

запроваджено нову двосторонню процедуру. Більшість справ дотримуються стандартної 

процедури. Посилена процедура застосовується для випадків, що вимагають невідкладних 

індивідуальних заходів або виявлення важливих структурних проблем (зокрема пілотних 

рішень) та міждержавних справ. 

У разі необхідності, Комітет Міністрів може сприяти виконанню різними способами, 

зокрема через рекомендації, викладені в рішеннях та тимчасових резолюціях. Рада Європи 

може надавати державам додаткову підтримку у формі цільових програм, коли це 

вимагається (наприклад, юридична експертиза, круглі столи чи тренінгові заходи). 
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 Суд зазвичай надає загальні заходи щодо порушення статті 6, коли існує брак 

чітких та передбачуваних процедур, або якщо внутрішні засоби правового захисту є 

недостатніми для пом'якшення порушень, що створює системну проблему. У цих випадках 

суд висунув пропозицію про те, що держави виправляють структурні недоліки шляхом 

внесення змін до чинного законодавства або додавання нових законів, але іноді вимагає від 

штатів здійснення реформ для конкретних установ, відповідальних за порушення. 

На мою думку, незважаючи на те, що суд зіграв більш активну роль у виконанні 

рішень, Комітет Міністрів продовжує нести основну відповідальність. Особливо це 

відбувається, коли суд вважає, що Комітет знаходиться в кращому місці для надання 

конкретних рекомендацій, таких, як де існують складні внутрішні законодавчі, політичні та 

бюджетні процеси та численні способи для усунення порушення..  
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН  

ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 

За даними сучасних дослідників розвиток політичної системи України та системи 

державного управління відбувається у рамках сучасної демократії. На це вказують ціла низка 

встановлених та впроваджених у дію конституційних реформ. Однак, у рамках сьогодення 

конституціональна реформа спричинила цілу низку проблем, без вирішення яких 

неможливий подальший розвиток політико-правової системи з точки зору гарантування її 

ефективності й легітимності, реалізації національних інтересів і суверенітету народу [9].  

Україна не може дозволити собі відмовитися від втілення необхідних змін. Саме від 

відповідальності всіх політичних сил залежить вирішення проблем ефективності влади уже в 

найближчому майбутньому. 

Як свідчить досвід процесу демократичного розвитку, найбільш ефективним засобом 

регулювання й удосконалення державно-владних відносин є застосування політико-правових 

механізмів, які полягають у спільному (бажано консенсуальному) виробленні суб’єктами 

державно-владних відносин, за участі інших зацікавлених сторін, відповідних політичних 

рішень з наступним закріпленням їх у правовому полі держави [4, 10].  

Від результативності злагодженої взаємодії парламентської коаліції та опозиційної 

меншості залежить ефективність політичних, законодавчих і економічних змін, а також 

процеси демократичних перетворень в Україні [1, 2]. 

Нормативно-правове забезпечення раціональної системи державно-владних відносин 

на рівні державного управління, так і місцевого самоврядування має здійснюватися, зокрема, 

через розробку, прийняття та подальше удосконалення норм чинної Конституції України і 

відповідних законів України: “Про Кабінет Міністрів України”, “Про державну службу”, 

“Про політичні партії в Україні”, “Про громадські об’єднання”, “Про місцеве 

самоврядування в Україні”. Ці закони мають унормувати розмежування державно-владних 

повноважень та механізми взаємодії вищих органів державної влади, центральних органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; процедури місцевих референдумів, 

ініціатив, слухань та інших форм волевиявлення населення; порядок вирішення питань 

адміністративно-територіального устрою України тощо [1, 3, 5, 6]. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145212#{%22itemid%22:[%22001-145212%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145212#{%22itemid%22:[%22001-145212%22]}
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a51
https://www.legal-tools.org/en/browse/record/91c63c/
https://www.legal-tools.org/en/browse/record/91c63c/
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Проте для виконання поставлених завдань одних тільки основоположних законів 

обмаль. Основний закон має підсилюватись дієвою технікою його втілення. Людські права і 

свободи не мають перенасичуватись обмеженнями, повинні бути утверджені гарантії 

самостійності судової системи. Вкрай значущим для суспільства є захист права власності та 

свобод, тож діяльність уряду повинна обмежуватись у відповідності до конституційного ладу 

[8]. 

Ефективній реалізації реформ на сучасному етапі сприятимуть три основних чинники: 

чітка і послідовна політична позиція Президента України, стабільна й ефективна робота 

вітчизняного парламенту та підтримка реформи як політичною елітою, так і населенням [7]. 

Однак, на сьогоднішній час і досі до невирішених завдань вітчизною державно-

управлінською наукою належить: подальша розробка механізмів удосконалення владно-

управлінських відносин, врегулювання політичних і владно-адміністративних конфліктів; 

формування методик аналізу ефективності й результативності владно-управлінської 

взаємодії; створення нових дієвих засобів залучення громадськості до владно-управлінського 

процесу тощо. 

Особливій увазі у вирішені вищезгаданих проблем слід приділити зарубіжному 

досвіду стосовно модернізації політико-правових моделей у рамках Європейського 

конституціоналізму [6, 7, 8].  

Як свідчать праці багатьох вітчизняних вчених, саме впровадження зарубіжної 

практики щодо формування політико-управлінської взаємодії в напрямі парламентсько-

президентської республіки з наданням повноважень представницьким органам, а також 

забезпечення панування територіального принципу над галузевим шляхом децентралізації в 

системі державної влади та ролі суспільних суб’єктів державного управління під час 

вироблення та прийняття суспільно важливих рішень може посприяти вдосконаленню 

політико правових і управлінських відносин в системі державного управління України [4, 6].  

Отже, застосування відповідних політичних рішень з наступним закріпленням їх у 

правовому полі держави, створення нових дієвих засобів залучення громадськості до владно-

управлінського процесу та інтеграція України в ЄС дасть можливість вивести державне 

управління на новий щабель розвитку, надасть прозорості, конкурентності в роботі 

державних службовців, а також забезпечить перехід державного управління на більш новітні 

ринкові механізми. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ОТГ 

Згідно з статтею 140 Конституції України, місцеве самоврядування є правом 

територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду 

жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною 

громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. [1] 

Місцеве самоврядування – це той рівень влади, який найбільш наближений до 

населення, ним формується та йому підконтрольний. Саме на цьому рівні вирішуються 

питання задоволення основних життєвих потреб населення, і саме тут помилки і 

неефективність дорого обходяться людям. [2] 

До реформи місцевого самоврядування пропонуються різні підходи. Зокрема, це такі 

шляхи та засоби, які передбачають формування оптимальних ресурсних можливостей 

органів місцевого самоврядування, в тому числі і через добровільне об’єднання 

територіальних громад; нормативне врегулювання питання повноважень між виконавчою 

владою та місцевим самоврядуванням для ефективного забезпечення населення якісними 

адміністративними і соціальними послугами; максимальне залучення жителів 

територіальних громад до прийняття управлінських рішень; сприяння подальшому 

розвиткові сучасних форм безпосередньої демократії на місцях. [3]  

Реформа децентралізації триває уже четвертий рік, та залишається дуже багато 

запитань, пов’язаних  із процесом об’єднання територіальних громад а також 

налагодженням організаційно - масової роботи місцевих органів виконавчої влади й органів 

місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації державного управління. 

Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування  полягає у передачі  

повноважень та відповідних ресурсів на рівень територіальних громад. Реформа покликана 

підвищити ефективність місцевого самоврядування шляхом добровільного об’єднання та 

створення спроможних громад. 

Правове поле децентралізації: 

• Розпорядження КМУ №333-р від 01.04.2014 р. “Про схвалення Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні” – 

документ, який визначає план заходів щодо проведення децентралізації влади в Україні”. 

• 28 грудня 2014 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Податкового та 

Бюджетного кодексів України. Внесені зміни визначили нову фінансову основу органів 

місцевого самоврядування, встановили новий розподіл загальнодержавних податків та 

запровадили нові місцеві податки, а також запровадили нову систему бюджетного 

вирівнювання. 

• Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (№ 157-VIII 

від 5 лютого 2015 року) – основний документ, що дозволяє провести укрупнення громад без 

внесення змін до Конституції України. 

•  8 квітня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив Постанову №214 «Про 

затвердження Методики формування спроможних територіальних громад». 

•  31 серпня 2015 року в першому читанні ВРУ схвалила Зміни до Конституції щодо 

децентралізації влади. Ці зміни потрібні для запровадження повноцінного самоврядування на 

регіональному рівні – створення виконавчих комітетів районних та обласних рад, чиї функції 

зараз виконують районні та обласні державні адміністрації. 

Базовим документом, що регламентує  добровільне об’єднання територіальних громад 

є Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 

року №157-VIII. Стаття 8 даного Закону визначає порядок утворення ОТГ та реорганізацію 

органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, з якого моменту 
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ОТГ вважається утвореною, коли припиняються повноваження рад, що увійшли до складу 

ОТГ та їх виконавчих органів, а також як і коли утворюються виконавчі комітети ОТГ. [4] 

Під час проведення добровільного об’єднання  територіальних громад на території 

існуючих районів утворюються декілька потужних громад, виконавчі органи кожної громади 

набувають можливість надавати публічні послуги в центрі цієї громади. У зв’язку з цим у 

органів місцевого самоврядування ОТГ значно збільшується обсяг повноважень і відповідно 

виникає потреба в утворенні нових виконавчих органів ОТГ, які надаватимуть громадянам 

необхідні публічні послуги.  

Із завершенням реформи децентралізації виконавчі органи ОТГ отримають більші 

можливості, фінансові та податкові надходження, що у подальшому розвитку призведе до 

підвищення ролі органів місцевого самоврядування у практичному вирішенні потреб 

мешканців ОТГ. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

Ефективна протидiя корупцiї потребує з'ясування її чинникiв. Потрібно виходити з 

того, що корупцiя має соцiальнi передумови, що властивi усiм державам, але найбiльше 

країнам з перехiдною економiкою, до яких належить i Україна. 

На рiзке зростання корупцiї в незалежнiй Українi насамперед вплинули кризовi явища 

в усiх сферах суспiльного життя. Науково доведено, що за здiйснення радикальних реформ 

швидко зростає рiвень корупцiї. Проте слiд наголосити, що її зростання обумовлено не 

безпосередньо реформами, а повiльнiстю, непослiдовнiстю i незавершенiстю їх проведення. 

Власне, це i спостерiгається в Українi. Пiсля отримання незалежностi вона не виробила 

чiткої полiтичної та економiчної стратегiї формування громадянського суспiльства. Це 

обумовило виникнення корпоративних кланiв, викривлення процесiв приватизацiї в 

iнтересах окремих суб’єктів, перепони у розвитку демократичних iнститутiв та утвердженнi 

верховенства права тощо. 

Досить дискусiйним залишається питання спiввiдношення причин i умов загальної 

злочинностi, окремого виду злочинностi та конкретного злочину. Поле детермiнантiв 

корупцiйної злочинностi i окремих корупцiйних злочинiв за своєю природою повною мiрою 

не може збiгатися. Iз наведеним положенням погоджується I.М. Даньшин [4, 92], вказуючи 

на принциповi вiдмiнностi мiж конкретним злочином, їх групою та злочиннiстю у цiлому, 

вiдповiдно до чого пропонується розрiзняти й їх причини та умови на основнi, загальнi та 

безпосереднi. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/157-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
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Зовнiшнi об’єктивнi умови корупцiйної злочинностi не залежать вiд волi iндивiду та 

мають найбiльш загальний характер. Так, можна вiдзначити лише непрямий вплив 

економiчної ситуацiї в державi та регiонi, системи державного управлiння, органiзацiї 

державного механiзму на рiвень корупцiйної злочинностi у державi. Вказане вище А. Й. 

Мiллер [6, 51] пояснює тим, що зовнiшнi умови, що визначають людську поведiнку, 

обов’язково мають трансформуватися в чинники свiдомостi, почуття, волю, тобто набути 

форм внутрiшнiх спонукань, щоб стати суб’єктивними детермiнантами. 

Пiдкреслимо, що сутнiсть причин корупцiйної злочинностi виявляється у тому, що 

певнi суспiльнi явища та процеси, впливаючи на формування негативних поглядiв i 

установок, у поєднаннi з кримiногенною мотивацiєю зумовлюють злочинну дiяльнiсть. Деякi 

вченi, у тому числi А.Й. Мiллер, пропонують визначати причини злочинiв як «конкретнi дiї 

(бездiяльнiсть), що спричиняють або створюють загрозу спричинення шкоди об’єктам 

кримiнально-правової охорони» [6, 70]. Ми вважаємо, наведена дефiнiцiя бiльше 

характеризує об’єктивну сторону одиничного злочину, не вiдображаючи особистiсну 

складову формування причин злочинiв. Самi ж кримiногеннi властивостi особи ще не є 

причинами злочинiв, так само як i суспiльнi явища та процеси. Таким чином, дана причина 

створює можливiсть суспiльно- небезпечного наслiдку, а умови лише сприяють реалiзацiї 

даної можливостi. 

З огляду на складну природу системи факторiв корупцiйної злочинностi вбачається за 

доцiльне класифiкувати їх у контекстi визначення характеру зв’язкiв мiж окремими 

елементами факторiв корупцiйної злочинностi. При цьому, безперечно, найбiльш загальною 

класифiкацiєю факторiв корупцiйної злочинностi виступає їх розподiл на причини, умови й 

iншi детермiнанти, зокрема такi, як мотивацiя, кримiногенна ситуацiя i т.д., якi вiдрiзняються 

мiж собою за характером механiзму впливу (глибиною впливу) на детермiнацiю корупцiйної 

злочинностi. 

Наближеною до цього є й iнша класифiкацiя факторiв злочинностi, що передбачає 

розподiл усiх факторiв на об’єктивнi, об’єктивно-суб’єктивнi та суб’єктивнi. Так, якщо 

об’єктивними факторами у загальному виглядi виступають певнi соцiальнi протирiччя у 

площинi стану економiки, соцiального устрою тощо, то суб’єктивнi фактори, якими можуть 

бути як причини, так i умови, створюються дiяльнiстю людини. Наприклад, корумпованiсть, 

бюрократизм, низька правова культура є суб’єктивними факторами корупції. Значення 

наведеної класифiкацiї факторiв корупцiйної злочинностi виявляється у диференцiйованому 

доборi засобiв профiлактики та протидiї виникненню та розвитку причин i умов корупцiйної 

злочинностi. 

Таким, що має значення для розробки адекватних заходiв протидiї корупцiйнiй 

злочинностi, є встановлення змiсту та сфери iснування вiдповiдних факторiв корупцiйної 

злочинностi. Зокрема за цим критерiєм Н. А. Бєляєв [2, 145] видiляє економiчнi, соцiальнi, 

полiтичнi та духовнi фактори, а I. М. Даньшин [3, 221], називаючи також i суспiльно-

психологiчнi, негативно-правовi та органiзацiйно-управлiнськi, звертає увагу на 

невиключнiсть даного перелiку факторiв злочинностi, який може доповнюватись, наприклад, 

факторами злочинностi у культурно-виховнiй сферi життя суспiльства. 

Вiдзначимо, що фактори корупцiйної злочинностi за своєю сутнiстю можна подiляти 

на соцiальнi та бiологiчнi. При цьому, як справедливо зауважує В. Д. Малков [5, 385], 

проблема спiввiдношення соцiального та бiологiчного має не тiльки теоретичне, але й 

практичне значення, а також вiдповiдну методологiчну спрямованiсть. На нашу думку, в 

рамках даного дослiдження детермiнантiв корупцiйної злочинностi слiд враховувати 

передусiм соцiальну обумовленiсть причин злочинностi як складного соцiально-правового 

явища. Однак не можна погодитись iз поширеною в науцi тезою, що бiологiчнi причини 

набувають вагомого значення тiльки щодо конкретних корупцiйних злочинiв, а не всiєї 

корупцiйної злочинностi. Це обумовлюється тим, що як соцiальнi, так i бiологiчнi причини 

корупцiйної злочинностi опосередковуються особливостями мисленнєвої дiяльностi та 

психологiчного складу особистостi, що дозволяє виокремити психологiчний чинник 

корупцiйної злочинностi.  
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Сфера економiки є одним iз рiвнiв функцiонування не лише суто економiчної 

злочинностi, але й корупцiї, що її супроводжує, внаслiдок чого розвиток економiчних 

вiдносин стає живильним середовищем проявiв корупцiйної злочинностi. Зокрема серед 

факторiв економiчного порядку маємо видiлити такi особливостi економiчної системи 

держави, як нерiвномiрнiсть розвитку галузей господарства, помилки у стратегiї й тактицi 

економiчних реформ, нестiйка економiчна ситуацiя, нерацiональний розподiл бюджетних 

асигнувань, незайнятiсть населення, рiст майнової диференцiацiї, спiввiдношення свободи 

ринку та обсягiв державного регулювання i т.д.  

Разом iз зазначеними вище факторами економiчного характеру злочинностi також 

називають загальну економiчну кризу, протирiччя мiж економiчними потребами населення i 

можливостями суспiльства в їх задоволеннi, безробiття, iнфляцiю, поляризацiю населення за 

рiвнем доходiв, наявнiсть i поширення тiньової економiки, недостатню iнтегрованiсть 

нацiональної економiки у свiтову. На нашу думку, серед викладеного одним iз ключових 

економiчних детермiнантiв є бiльш високий рiвень прибутковостi злочинної економiчної 

дiяльностi порiвняно з рiвнем прибутковостi легальної економiчної дiяльностi. При цьому, у 

даному разi вчинення корупцiйних злочинiв пiд впливом означених факторiв економiчного 

характеру вiдбувається не тiльки в межах такого явища об’єктивної дiйсностi як корупцiйна 

злочиннiсть, але й економiчна злочиннiсть.  

З огляду на соцiальну зумовленiсть злочинностi, в основi причин якої є об’єктивнi 

негативнi соцiальнi явища та процеси, безперечно, що перше мiсце у причинному комплексi 

корупцiйної злочинностi займають фактори соцiального, у тому числi й соцiально-

культурного i соцiально-демографiчного характеру. Вважаємо, що такi обставини, як 

життєвий рiвень населення, забезпеченiсть вiдповiдними соцiально-побутовими благами 

(житлом, товарами, послугами тощо), рiвень доходiв населення, безпосередньо позначається 

на формуваннi у злочинностi корисливої спрямованостi. Разом iз цим, варто також видiлити i 

такi соцiальнi фактори загальної злочинностi, як освiтнiй i культурний рiвень населення, 

менталiтет, звичаї, традицiї та стереотипи поведiнки, а також рiвень розвитку та духовної 

органiзацiї конкретної особи i всього населення в цiлому.  

Дещо меншою мiрою порiвняно з економiчними та соцiальними детермiнантами у 

причинному комплексi корупцiйної злочинностi виявляється дiя факторiв соцiально-

демографiчного характеру, однак наголошуємо, що незалежно вiд iнтенсивностi дiї того чи 

iншого фактору саме їх сукупнiсть у цiлому i детермiнує злочиннiсть. Все ж, на нашу думку, 

загальнi фактори соцiально-демографiчного характеру слiд розгляди переважно лише в 

аспектi умов корупцiйної злочинностi, що безпосередньо не призводять до вчинення 

конкретних злочинiв, а лише сприяють їм, формують кримiногенну обстановку та 

позначаються на формуваннi особливостей психiки особи злочинця.  

Крiм цього, вбачаємо за належне видiлити також i полiтичнi та правовi фактори 

злочинностi, що в результатi недолiкiв полiтико-правової системи iстотним чином 

позначаються на рiвнi загальної злочинностi, у тому числi й корупцiйної. Саме такi причини 

загального характеру як правовий нiгiлiзм, правова легковажнiсть, вiдсутнiсть полiтичної та 

правової культури, проблеми якостi правового регулювання державної служби спонукають 

до вчинення корупцiйних злочинiв, зокрема таких, як неправомірна вигода, а також давання, 

пропозицiя та провокція неправомірної вигоди тощо. 

Адаптуючи визначенi полiтико-правовi фактори злочинностi [5, 11] до корупцiйних 

злочинiв, маємо також назвати i нестабiльнiсть полiтичного режиму та кримiнальної 

полiтики, нерозвиток партiйної системи, недолiки у пiдборi керiвних кадрiв, практику 

лобiювання iнтересiв окремих соцiальних груп, вiдмежування бiльшостi населення вiд участi 

у державному управлiннi, несформованiсть iнститутiв громадського суспiльства, а також 

бюрократизацiю та корумпованiсть управлiнського апарату i системи правосуддя та низькі 

заробітні плати працівників державних установ. 

Поряд iз полiтико-правовими факторами корупцiйної злочинностi дещо подiбними за 

своєю природою є органiзацiйно-управлiнськi детермiнанти корупцiї. Їх можна розглядати як 

результат дiї таких правових причин i умов злочинностi, як недосконалiсть законодавства та 

низька правова культура суспiльства в цiлому i окремого громадянина зокрема. До числа 
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таких органiзацiйних факторiв, якi сприяють корупцiйнiй злочинностi, Л.С. Анохiна [1, 50] 

пропонує вiдносити порушення в пiдборi i розстановцi кадрiв, порушення в органiзацiї та 

низьку якiсть контрольно-ревiзiйної дiяльностi, вiдсутнiсть вимогливостi з боку вищих 

посадових осiб стосовно дотримання пiдлеглими правових норм службової дiяльностi, 

неналежнi умови для виконання службових обов’язкiв на окремих дiлянках. Таким чином, 

причини i умови корупцiйної злочинностi являють собою складну сукупнiсть кримiногенних 

обставин, якi рiзною мiрою у взаємодiї з особистiстю особи злочинця й iншими факторами 

детермiнують вчинення корупцiйних злочинiв. Важливо значущою є диференцiацiя факторiв 

корупцiйної злочинностi залежно вiд їх природи на об’єктивнi та суб’єктивнi; зовнiшнi та 

внутрiшнi; полiтичнi, економiчнi, органiзацiйно-управлiнськi, соцiально-психологiчнi, 

правовi та iдеологiчнi. Вiдповiдно до цього, заходи протидiї корупцiйнiй злочинностi мають 

спрямовуватись на подолання її причини i умов з урахуванням специфiки їхнього 

формування та дiї, а також рiвня взаємозв’язку з iншими факторами злочинностi. 
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ОСОБЛИВОСТІ САМОЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

Відносини власності є економічною основою будь-якого суспільства, а право 

власності як правовий інститут посідає одне із центральних місць у системі цивільного права 

кожної країни. У суб’єктивному розумінні воно є одним із найважливіших майнових прав як 

фізичних, так і юридичних осіб та публічно-правових утворень. Враховуючи, що фізичним 

та юридичним особам досить часто доводиться стикатися з фактами порушення їхніх прав, 

цивільно-правові засоби захисту та самозахисту права власності мають бути максимально 

ефективними. Такі порушення можуть виявлятися у протиправному заволодінні майном 

власника, завданні шкоди його майну, обмеженні його можливості володіння чи 

користування речами, які належать йому на праві власності, тощо[2, 112]. Саме тому для 

захисту чи самозахисту права власності власник повинен мати можливість використовувати 

різноманітні цивільно-правові засоби протидії правопорушнику. 

З формулюванням положень ст. 19 ЦК України [1], у якій зазначається, що особа має 

право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і 

протиправних посягань, було покладено край дискусіям стосовно об’єкта правовідносин 

самозахисту. Ця норма надає право фізичним і юридичним особам самостійно захищати 

будь-які цивільні права без обмежень у характері правовідносин, із яких вони випливають (із 

особистих немайнових відносин чи майнових; договірних чи недоговірних тощо). 

Нормативно визначений порядок здійснення самозахисту надає особі, чиє право порушене, 
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право самостійно протидіяти правопорушнику, покладаючи на нього абстрагований 

обов’язок не чинити опору цьому санкціонованому нормою права втручанню власника чи 

іншого суб’єкта самозахисту в сферу його інтересів. 

Суб’єктом самозахисту права власності можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, 

чиє право порушене, або вони ж можуть діяти як треті особи, які самозахищають права 

інших осіб. Такий висновок вдається зробити, виходячи з формулювання ч. 1 ст. 19 ЦК 

України, згідно з якою: особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої 

особи від порушень і протиправних посягань. Держава в особі відповідних органів не може 

розглядатися суб’єктом самозахисту в силу того, що вона здійснює відповідні заходи, 

використовуючи засоби та способи, за допомогою юрисдикційних органів, а це прямо 

суперечить правовій природі самозахисту. Способи самозахисту можуть застосовуватися 

особою до використання юрисдикційних засобів та способів юрисдикційного захисту, під час 

або після звернення до юрисдикційного захисту [3, 101]. 

Підставою самозахисту права власності є правопорушення, характер якого не має 

значення. Це може бути злочин, адміністративно-правовий проступок або цивільно-правове 

порушення тощо. При цьому не слід вважати правопорушення єдиною підставою 

застосування самозахисту, адже він можливий і в разі реальної загрози такого порушення. 

Але, як зазначається, ця загроза має бути реальною [4]. 

Самозахисту притаманні такі ознаки: 1) наявність факту правопорушення або загроза 

такого правопорушення в майбутньому. При цьому самозахист дозволяється від будь-якого 

порушення; 2) засоби, якими особа бажає скористатися, не повинні суперечити закону, 

договору або моральним засадам суспільства; 3) самозахист здійснюється у формі активних 

дій; 4) самозахист здійснюється силами власника (титульного власника) самостійно, без 

звернення до компетентних органів держави; при цьому законодавець, не конкретизуючи 

перелік осіб, що мають право на такий захист, вказав, що особа має право на самозахист 

свого права та права іншої особи; 5) самозахист має відповідати змісту права, що порушене 

або може бути порушеним, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. 

Умови, що визначають правомірність самозахисту, є такими:  

1) самозахист має бути спрямований на наявне право власності, тобто особа має 

самозахищати своє дійсне, реальне майнове право, а не уявне чи припустиме; 

2) самозахист має відповідати реальній шкоді чи загрозі її завдання. Шкода, заподіяна 

при самозахисті, має відповідати шкоді чи загрозі заподіяння шкоди правопорушенням чи 

посяганням на право власності, а також змісту права, що порушується; 

3) самозахист має бути здійснений у певних, установлених законом межах, 

необхідних для припинення посягання чи відновлення права. Наголошується на 

недосконалості відповідних положень ст. 19 ЦК, чим пояснюється плюралізм доктринальних 

підходів щодо визначення специфіки способів самозахисту права власності [5, 221]. 

Отже, усунення порушень права власності, реальних загроз їх настання та ліквідація 

їх наслідків може здійснюватися не лише шляхом застосування примусу з боку державних 

органів влади та уповноважених посадових осіб, а й за допомогою самозахисту – власних 

правомірних дій особи, чиї права власності порушені або існує реальна загроза їх 

порушення. Застосування самозахисту права власності в більшості випадків є ефективним, 

адже не завжди можливо шляхом здійснення юрисдикційного захисту оперативно 

відреагувати на правопорушення і вчасно відновити право власності особи. 

Підставою самозахисту права власності є правопорушення, характер якого не має 

значення. Це може бути кримінально каране діяння, тобто злочин, адміністративно-правовий 

проступок, цивільно-правове порушення тощо. Підставою для застосування способів 

самозахисту права власності є також реальна загроза його можливого порушення.  

Способи самозахисту права власності можуть використовуватися особою до 

застосування юрисдикційного захисту, а також під час або після його застосування. Право 

притримання, яке є новелою чинного ЦК України, належить до способів самозахисту на 

підставі загальнодозвільного режиму регулювання цих відносин. Аналіз специфіки 

механізму та умов його застосування дозволяє констатувати його повну відповідність 

ознакам самозахисту.  



199 

Список використаних джерел: 

1. Цивільний кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс 

від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.  

2. Борисова В. І. Цивільне право : підручник у 2-х томах. / В. І. Борисова, 

І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький. – Х.: Право, 2014. – Т. 1. – 656 с. 

3. Бублик О. І. Цивільне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

О. І. Бублик. – Луганськ :Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 227 с. 

4. Осолінкєр І. М. Деякі особливості необхідної оборони права власності: 

доктринальний та законодавчий аспекти / І. М. Осолінкєр // Форум права. – 2010. – № 1. – 

С. 276 – 282 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2010-1/10oimtza.pdf 

5. Осолінкєр І.М. Ознаки й умови правомірності самозахисту права власності / 

І. М. Осолінкєр // Пробл. Законності : респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : 

Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 112. – С. 221 – 228.  

Штукін Владислав 

студент 2 курсу ОС "Магістр" юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ІСТОТНИХ УМОВ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ 

Проблематика дослідження господарських договорів знаходиться в Україні у стані 

розвитку. Якщо на ранніх етапах правова природа господарських договорів досліджувалась 

виключно через призму цивільних договірних правовідносин, то наразі, у вітчизняній науці 

відбувається стрімкий розвиток господарських правовідносин. На сьогоднішній день, має 

глибинне доктринальне обґрунтування цих правовідносин з огляду на їх правову природу, 

соціально-економічну сутність, а також з огляду на усталені підходи до наукового 

дослідження, які застосовуються в Україні. 

Поняття “укладення договору” охоплює взаємні дії сторін з вироблення та узгодження 

умов договору. На думку С. М. Бервено, порядок укладення договору є визначеною законом 

правоутворюючою стадією договірного правовідношення, що складається з послідовних 

взаємних дій сторін одна щодо одної з приводу надання та прийняття пропозиції згідно з 

вимогами закону про оферту та акцепт, які спрямовані на встановлення договірних відносин, 

визначення змісту договірного зобов’язання та підтверджують досягнення узгодженої волі, 

закріпленої в умовах договору [1, с.181]. У науковій літературі справедливо вказується, що 

законодавство визнає діями з укладення договору тільки ті, які здійснюються назовні і 

звернені до іншої сторони. Порядком укладення договорів охоплюються дії лише суб’єктів 

господарської діяльності на рівні їх парних взаємовідносин [2, с.30]. 

Загальновідомо, що договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі 

дійшли згоди за всіма істотними умовами договору. Пункт 1 ст. 638 Цивільного кодексу 

України [3] та п. 2 ст. 180 Господарського кодексу України [4] істотними умовами називають 

умови про предмет договору, умови, визначені законом як істотні або є необхідними для 

договорів даного виду, а також всі ті умови, відносно яких за заявою хоча б однієї із сторін 

повинна бути досягнуто згода. З цього випливає, що у разі недосягнення сторонами згоди з 

усіх істотних умов господарського договору, він вважається неукладеним, тобто таким, що 

не відбувся. Цей висновок міститься в п. 8 ст. 181 ГК. Тому, щоб господарський договір мав 

право на життя, сторонам необхідно узгодити всі його умови. З цією метою одна сторона 

надсилає іншій стороні проект договору з такими умовами, які вона вважає за потрібне 

включити до нього. Сторона, яка отримала цей проект, після детального вивчення вирішує 

чи погоджується вона із запропонованими умовами. Можлива така ситуація, коли цю 

сторону договір влаштовує в принципі, але деякі умови вона б хотіла викласти по-іншому. В 

цьому випадку сторона складає окремий документ – протокол розбіжностей. Саме термін 

«протокол розбіжностей» міститься лише в ГК, але питання щодо нього регулюються 

нормами не лише ГК, а й ЦК. Так, згідно з п. 4 ст. 181 ГК, за наявності заперечень щодо 
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окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол 

розбіжностей, про що робить застереження у договорі, та у 20-денний строк надсилає другій 

стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що узгодження умов господарського 

договору є дуже важливим етапом, оскільки саме від нього залежить, чи взагалі відбудеться 

цей договір, чи буде він укладеним. Не менш важливим є процес узгодження умов договору 

при його зміні в процесі виконання, оскільки, не узгодивши ці зміни, договір може бути 

розірваний. Законодавець достатньо чітко виписав процедуру узгодження умов договору в 

ГК і ЦК, залишаючи при цьому деякий вільний простір для дій сторін договору, які вони 

можуть вибрати самостійно. 

Список використаних джерел: 

1. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком 

Інтер, 2006. – 392 с. 

2. Сафиуллин Д. Н., Губин Е. П., Суханов Е. А. Хозяйственный договор: общие 

положения. – Свердловск, Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический 

институт имени Р. А. Руденко, 1986. – 72 с. 

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – №40–44. – Ст. 356. 

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. – № 18, №19–20, №21–22. – Ст. 144. 

Ягодський Ігор Романович 

студент 2 курсу ОС "Магістр"юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

Слупко Валентина Миколаївна 

асистент кафедри кримінального права та процесу  

Львівського торговельно-економічного університету 
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ЯК УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Цивільне законодавство визначає, що для створення юридичної особи її учасники 

(засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються 

всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх 

затвердження (ст. 87 ЦК України) [1].  

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або 

засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. 

Крім того, цивільне законодавство передбачає можливість створення та діяльності 

юридичної особи приватного права на підставі модельного статуту. 

Модельний статут може використовуватися для створення та провадження діяльності 

різних за організаційно-правовою формою юридичних осіб та повинен містити правила, що 

регулюють права, обов’язки та відносини, які пов’язані зі створенням, управлінням і 

провадженням господарської діяльності таких юридичних осіб. 

Наразі, існує тільки один модельний статут, який був затверджений постановою 

Кабміну від 16.11.2011 р. № 1182 — це Модельний статут товариства з обмеженою 

відповідальністю [3].  

На сьогоднішній день немає законодавчого визначення поняття модельного статуту. 

Його визначення містилося у ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб–підприємців». Згідно положення статті, модельний статут – типовий 

установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується 

для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-

правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, 

обов’язки та відносини, які пов’язані зі створенням, управлінням та провадженням 

господарської діяльності відповідних юридичних осіб. Проте, після  внесення змін у цей 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-%D0%BF
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Закон в 2014 році нова редакція Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [2] уже не містить даного 

визначення. 

Після аналізу змісту модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України [3], приходимо до висновків, що він містить 

тільки загальні положення законодавства. Ідентифікуючі ознаки товариства, такі як 

найменування, мета і предмет господарської діяльності, місцезнаходження, склад учасників, 

розмір статутного капіталу, розмір часток кожного із учасників, порядок внесення ними 

вкладів, зазначаються у рішенні про створення товариства. У цьому рішенні також 

вказується інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту. Таким 

чином, відтепер таку інформацію в повному обсязі можна буде побачити тільки у рішенні 

про створення товариства, або замовивши витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, якщо товариство використовує 

модельний статут. 

Слід зазначити, що модельний статут стає установчим документом лише після його 

прийняття учасниками (п.2. ч. 1 ст. 87 ЦК). 

Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, 

можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, 

та провадити діяльність на його підставі. 

Важливим є визначення порядку реєстрації товариства на підставі модельного 

статуту.  Можна сказати, що вона здійснюється за спрощеною процедурою реєстрації – не 

потрібно подавати такий статут для реєстрації, не 

потрібно нотаріально завіряти підписи засновників на ньому, підписувати 

(посвідчувати підписи нотаріально) нову редакцію (зміни) статуту в разі зміни адреси, 

складу учасників, розміру статутного капіталу, видів діяльності, найменування та внесення 

інших змін до статуту. Також не потрібно враховувати всі вимоги законодавства до змісту 

установчих документів; не потрібно засвідчувати нотаріальну копію статуту для відкриття 

банківського рахунку тощо. Для реєстрації нового ТОВ із використанням модельного 

статуту достатньо лише послатися в рішенні про заснування товариства на домовленість 

засновників долучитися до модельного статуту та зазначити про це в реєстраційній картці 

[4]. 

Слід зазначити, що чинне законодавство не лише запроваджує можливість 

використання модельного статуту при створенні юридичної особи, а й передбачає право 

юридичної особи перейти на модельний статут під час її діяльності шляхом прийняття 

рішення про заміну затвердженого при створенні юридичної особи установчого документа. 

Частиною 7 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено, що для державної 

реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту 

подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію переходу з власного 

установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту; 2) примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи 

про перехід на діяльність на підставі модельного статуту. 

Можливо також, навпаки, відмовитися від використання модельного статуту та 

прийняти рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених та затверджених 

установчих документів. 

Для державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на 

діяльність на підставі власного установчого документа подаються такі документи: 1) заява 

про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного 

установчого документа; 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 

уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі 

власного установчого документа та затвердження установчого документа; 3) установчий 

документ юридичної особи.(ч. 8 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» ). 
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Реєстрація юридичної особи за модельним статутом має низку значних переваг: 

модельний статут неможливо підробити, що гарантує захист прав та інтересів юридичної 

особи від неправомірних дій інших осіб;  у випадку необхідності внесення змін до 

відомостей про юридичну особу не потрібно затверджувати нову редакцію статуту та 

подавати її державному реєстратору; відсутність необхідності витрачати час та кошти на 

складання установчого документа; не потрібно періодично враховувати всі вимоги 

законодавства у змісті установчих документів;  не потрібно подавати модельний статут 

реєстратору за для реєстрації або зміни реєстраційних відомостей про юридичну особу. Так 

само, як і іншим особам, наприклад, нотаріусу при вчиненні угод від імені юридичної особи, 

державним органам при отриманні дозволів/ліцензій тощо; не потрібно посвідчувати 

нотаріальну копію статуту для відкриття банківського рахунку;  не потрібно відновлювати 

статут, якщо він був втрачений. 

До недоліків використання модельного статуту як установчого документу можна 

віднести: неможливо зазначити в статуті необхідні учасникам товариства положення; 

неможливо самостійно внести зміни в положення модельного статуту; якщо Кабінет 

міністрів України вносить будь-які зміни до положень модельного статуту, то такі зміни 

обов’язково стосуються всіх товариств, які здійснюють свою діяльність на його підставі та 

підлягають беззаперечному виконанню. 

Таким чином, запровадження в законодавстві модельного статуту створює можливість 

реєстрації суб’єктів господарювання спрощує ведення малого та середнього бізнесу. 

Незважаючи на усі плюси та мінуси використання модельного статуту, варто пам’ятати, що 

діючі товариство з обмеженою відповідальністю можуть у будь-який час відмовитися від 

використання модельного статуту і продовжувати вести свою діяльність на основі власноруч 

розробленого установчого документу. 
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ЩОДО ПОНЯТТЯ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ  

ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 

Необхідна оборона належить до обставин, що виключають злочинність діяння і 

займає серед них важливе місце. Відповідно до ч. 1 ст. 36 КК України  (далі – КК України) 

необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав 

та інтересів особи, які захищаються, або інших осіб, а також суспільних інтересів та інтересів 

держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, 

необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення 

посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони [1]. 

Інститут необхідної оборони є одним iз найдавніших в теорії та практиці 

кримінального права. Право на захист життя, здоров'я, майна від злочинних посягань 

виникло поряд iз становленням держави i права, змінюючись в процесі розвитку суспільства 

[2, с. 157]. Право на необхідну оборону можна вважати природнім правом людини. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15/ed20140806
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Головною особливістю необхідної оборони є те, що вона передбачає, з одного боку, 

порушення прав іншої сторони, що викликає на захист. А, по-друге, оборона ця дійсно 

необхідна (іншими словами – вона вимушена), тобто така оборона, коли людина поставлена 

в необхідність захищати своє право сама без сторонньої допомоги (припустимо, з боку 

правоохоронних органів або ж інших осіб). В постанові Пленуму 

Верховного Суду України  "Про судову практику у справах про необхідну оборону" № 1 від 

26 квітня 2002 року звертається увага на те, що стан необхідної оборони виникає не лише в 

момент суспільно небезпечного посягання, а й за наявності реальної загрози заподіяння 

шкоди тому, хто обороняється [3 ]. 

У теорії кримінального права мають місце різні підходи до переліку та змісту умов 

правомірності необхідної оборони. На нашу думку, найбільш оптимальним є підтриманий 

теорією і апробований судово-слідчою практикою поділ всіх видів умов на дві групи: 1) ті, 

що стосуються посягання; 2) ті, що стосуються захисту від нього.. 

До першої групи належать: 1) суспільна небезпечність посягання; 2) його наявність; 3) 

його реальність.  Друга група  містить такі умови: 1) визначене законодавцем коло інтересів, 

які можна захищати; 2) заподіяння шкоди тільки особі, що посягає; 3) відповідність захисту 

й небезпеці посягання або відсутність перевищення меж необхідної оборони [4, с. 115-117]. 

Необхідна оборона може вважатися правомірною лише за наявності зазначених вище двох 

умов у їх сукупності.  

Ознаки необхідної оборони, визначені в ст. 36 КК України, характеризують: 

1) мету оборони. Відповідно до ч. 1 ст. 36 КК України кінцевою метою необхідної 

оборони є захист правоохоронюваних інтересів або прав особи, яка захищається, іншої 

особи, суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання;  

2) спрямованість (об’єкт) заподіяння шкоди, який передбачає, що вона заподіюється 

лише тому, хто посягає, його правам та інтересам;  

3) характер дій того, хто захищається, за необхідної оборони може бути тільки 

активним, тобто виражатися лише в діях, на що прямо вказується в ч. 1 ст. 36 КК України. 

Зазначені дії повинні підпадати під ознаки якогось діяння, передбаченого КК, тобто 

збігатися із зовнішніми, фактичними ознаками якогось злочину;  

4) своєчасність оборони, тобто дії особи, яка захищається, визнаються правомірними 

лише в разі, якщо вони вчинені протягом всього часу здійснення посягання; 

 5) співрозмірність оборони, яка матиме місце, якщо тяжка шкода відповідає 

небезпечності посягання й обстановці захисту. Тобто визначальним буде співрозмірність 

оборони та небезпечності посягання [5,  с. 223-224].  

При чому існує пряма залежність: чим небезпечніше посягання, тим ширші межі 

допустимої шкоди при необхідної оборони. Проте шкода має бути співрозмірною не тільки з 

небезпечністю посягання, а й обстановкою захисту. Таким чином, для співрозмірності 

оборони необхідно, щоб мала місце певна відповідність (не рівність і не пропорційність) між 

заподіяною тому, хто посягає, тяжкою шкодою (смерть або тяжкі тілесні ушкодження) і 

суспільно небезпечним посяганням, а також несприятливою для того, хто захищається, 

обстановкою захисту.  

При необхідної обороні не повинно бути допущено перевищення меж необхідної 

оборони, тобто умисного заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає 

небезпечності посягання або обстановці захисту ( ч. 3 ст. 36 КК України). Отже, 

законодавець дає оціночне формулювання поняття перевищення меж необхідної оборони. На 

основі наведених ознак визначаються загальні критерії правомірності необхідної оборони, 

якими є: 1) суспільна небезпечність посягання та 2) обстановка захисту. Названі критерії 

мають важливе прикладене значення і повинні бути враховані при юридичній оцінці діяння 

як вчиненого у стані необхідної оборони. Суспільна небезпечність посягання, визначається: 

1) об’єктом посягання; 2) фізичними даними особи, що посягає; 3) наявністю і 

використанням тим, хто посягає, зброї; 4) кількістю осіб, що посягають. Обстановка 

захисту, визначається: 1) реальними можливостями особи, що захищається (вік, стан 

здоров’я);  2) засобами того, хто захищається, для відвернення чи припинення посягання. 
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Поняття «явно» є оціночним, воно не передбачає пропорційності між шкодою, 

завданою в процесі необхідної оборони, і шкодою, яка загрожує (потенційною), 

відповідності між знаряддями і засобами нападу і захисту може і не бути. Неприпустимо 

лише заподіяння надмірно тяжкої шкоди, яка з усією очевидністю не викликана 

необхідністю. Питання про очевидність невідповідності захисту і нападу в кожному 

конкретному випадку вирішує суд, причому він повинен аналізувати всі обставини 

інциденту в сукупності: характер небезпеки, що загрожувала особі, яка захищалася, та 

обставини, що могли вплинути на реальне співвідношення сил, зокрема: місце і час нападу, 

його раптовість, неготовність до його відбиття, кількість нападників і тих, хто захищався, 

їхні фізичні данні та інші обставини [3, п. 5 ]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що при перевищенні меж необхідної оборони 

мають місце два види ексцесу оборони. Перший вид ексцесу має місце там, де при захисті від 

посягання відносно невеликої суспільної небезпечності особа, яка захищається, умисно 

заподіює тому, хто посягає, смерть або тяжкі тілесні ушкодження. У таких випадках 

заподіяння тяжкої шкоди явно неспіврозмірне з небезпечністю посягання. Другий вид 

ексцесу визначається тим, що особа, яка захищається, усвідомлюючи очевидну перевагу над 

особою, яка посягає, умисно, без необхідності позбавляє її життя або завдає тяжких тілесних 

ушкоджень, тобто заподіює тяжку шкоду, явно більшу, ніж вона була необхідною і 

достатньою за сприятливої обстановки захисту, що склалася для того, хто захищається, з 

метою негайного відвернення чи припинення посягання. У таких випадках ексцес оборони 

підлягає кваліфікації або за ст. 118 КК України  (умисне вбивство при перевищенні меж 

необхідної оборони), або за ст. 124 КК  України (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при 

перевищенні меж необхідної оборони).  

Слід мати на увазі, що законодавець передбачає два спеціальних видів необхідної 

оборони, які не розглядаються як перевищенням необхідної оборони. По-перше, відповідно 

до ч. 4 ст. 36 КК України, особа, яка через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно 

небезпечним посяганням, не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпечності 

посягання чи обстановці захисту, не підлягає кримінальній відповідальності. По-

друге,відповідно до ч. 5 ст. 36 КК України не є перевищенням меж необхідної оборони 

застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу 

озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного 

насильницького вторгнення в житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку 

заподіяно тому, хто посягає [4, с. 115-116].  

За змістом закону (ч. 2 ст. 36 КК України), необхідну оборону в рівній мірі можуть 

використовувати як громадяни України, гак і іноземні громадяни та особи без громадянства 

незалежно від їх професійної чи іншої спеціальної підготовки та службового становища. Цим 

правом вони можуть скористатися незалежно від можливості уникнути суспільно 

небезпечного посягання або можливості звернення за допомогою до інших осіб чи органів 

влади. При цьому, для окремих громадян захист особистості, законних інтересів суспільства 

або держави є правовий обов'язком, ухилення від виконання якого тягне за собою 

кримінальну або дисциплінарну відповідальність.  

Інститут необхідної оборони є важливим засобом підвищення активності населення в 

боротьбі зі злочинністю, одним із способів правомірного захисту законних прав та інтересів 

особи і держави, що отримав правове визнання у конституційних та кримінально-правових 

нормах, та містить резерви для вдосконалення кримінально-правових механізмів охорони від 

суспільно-небезпечних посягань.. 
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