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АНАЛІЗ СУДОВИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ, 

ЗАПОДІЯНИХ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ З БОКУ ПОДАТКОВОЇ 

СЛУЖБИ 

 

Усі ми прагнемо того, щоб Україна нарешті стала правовою державою. А в 

правовій державі відповідальність за протиправну поведінку мають нести рівною 

мірою як фізичні та юридичні особи, так і держава, її органи, органи місцевого 

самоврядування, їх службові та посадові особи в порядку, передбаченому 

законодавством.  

Порушення податковими органами прав та законних інтересів платників 

податків на сьогодні – радше норма, ніж виняток, про що свідчить кількість судових 

рішень та рішень Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України), якими 

задовольняються позовні вимоги та скарги платників про визнання протиправними дій 

та рішень податкових органів, скасування податкових повідомлень-рішень.  Так, за 

інформацією на сайті ДФС України, протягом січня-жовтня 2020 року (станом на 

01.11.2020) на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 89,7 тис. справ на суму 

328,9 млрд. грн. Розглянуто 23 тис. справ на суму 71,7 млрд. грн., з них: на користь 

органів ДПС (ДФС) – 12,33 тис. справ (у т.ч.  немайнові спори) на суму 39,5 млрд. грн., 

та на користь платників податків – 10,7 тис. справ на 32,2 млрд. гривень[1].  

При вивченні судової практики слід пам’ятати про правило визначення 

судочинства, за яким може розглядатися така категорія справ.  Згідно з ч. 5 ст. 21 КАС 

України [2], вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, 

свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, розглядаються 

адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою 

вирішити публічно-правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди 

вирішуються судами в порядку цивільного або господарського судочинства. Тобто 

КАС України чітко розмежовує два варіанти звернення до суду з метою відшкодування 

завданої податковим органом шкоди:  

в порядку адміністративного судочинства, якщо вимоги про відшкодування 

шкоди заявлені разом із основною вимогою (наприклад, разом із вимогою про 

скасування податкового повідомлення-рішення);  

в порядку господарського або цивільного судочинства, якщо вимоги заявлені 

окремо. При цьому фізична особа звертається до суду в порядку цивільного 

судочинства, а суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа 

підприємець) – у порядку господарського.  

Ні ст. 12 ГПК України [3], ні ст. 108–114 ЦПК України [4] не містять прямих 

вказівок на підсудність справ із зазначеним предметом спору. Однак такий стан 

законодавчого регулювання не заважає однозначному застосуванню правила, 

закріпленого у ч. 5 ст. 21 КАС України. Практичним підтвердженням цього слугує 

сформована судова практика, зокрема: постанови Вищого господарського суду України 

від 05.06.2013 р. у справі № 29/639-25/35-А-61/204-55/137-2012 [5], від 20.07.2015 р. у 

справі № 922/4906/13-г [6], прийняті в порядку господарського судочинства, оскільки 

вимоги суб’єктів господарювання щодо відшкодування шкоди заявлено окремо; ухвали 



10 

Вищого адміністративного суду України від 17.11.2015 р. у справі № К/800/53056/14 

[7], від 20.10.2015 р. у справі № К/800/4310/15 [8], винесені у справах при одночасному 

заявлені як основної вимоги (наприклад, скасування податкових повідомлень-рішень), 

так і вимоги щодо відшкодування шкоди; ухвала Вищого спеціалізованого суду з 

розгляду цивільних та кримінальних справ від 13.11.2013 р. у справі № 6-29965св13 [9], 

прийнята в порядку цивільного судочинства за вимогою фізичної особи про стягнення 

майнової та моральної шкоди, заявленою без вимоги про визнання дій податкового 

органу протиправними.  

Як свідчить аналіз судової практики, суб’єкти господарювання віддають 

перевагу заявленю вимог про стягнення з податкових органів заподіяної ними шкоди 

окремо від вимог про визнання рішень, дій чи бездіяльності податкових органів 

протиправними, які заявляються ними спочатку в порядку адміністративного 

судочинства. А вже після перемоги в адміністративному процесі та отримання рішення 

адміністративного суду, яким рішення, дії чи бездіяльність податкових органів 

визнаються протиправними чи скасовуються, суб’єкти господарювання звертаються до 

господарських судів з позовами про стягнення шкоди. При цьому факт протиправності 

рішень, дій чи бездіяльності податкового органу, встановлений рішенням суду в 

адміністративній справі, що набрало законної сили, вже доказувати не потрібно в силу 

його преюдиційності, закріпленої у ч. 3 ст. 35 ГПК України.  

Слід відзначити, що найчастіше заявлення вимог про стягнення шкоди 

спричиняють такі рішення чи дії/бездіяльність податкових органів: стосовно фізичних 

осіб – їх неправомірне притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від 

сплати податків; стосовно суб’єктів господарювання – стягнення з них сум 

донарахованих податків та штрафних санкцій за податковими повідомленнями-

рішеннями, визнаними в майбутньому неправомірними, відмова у відшкодуванні з 

бюджету податку на додану вартість, накладення адміністративного арешту на активи 

платника податків та їх вилучення.  

Які ж тенденції судової практики в зазначеній категорії справ? На жаль, ще 

дається взнаки досить обережний підхід судових органів до задоволення вимог, що 

заявляються проти держави. Не всі суди виносять рішення на користь приватних осіб, 

стосовно яких було допущене порушення з боку податкових органів, а у випадках 

навіть позитивного вирішення справи присуджені суми шкоди є значно меншими від 

заявлених. Також варто відмітити і процесуальні аспекти – зокрема, для цієї категорії 

справ характерним є неодноразовий розгляд справ першою інстанцією після скасування 

раніше винесених судових рішень та повернення справи на новий розгляд.  

Як яскравий і досить показовий приклад можна навести судову справу за 

позовом ТОВ «Альфа-Приват» до ДПА м. Києва про стягнення збитків у розмірі 777 

165,48 грн, заподіяних вилученням унаслідок застосування адміністративного арешту 

товару у 2003 р. Незважаючи на те, що податкове повідомлення-рішення про 

нарахування фінансових санкцій, яке було підставою для зазначених вище дій 

податкового органу, було визнано недійсним у судовому порядку, товар так і не був 

повернений податковим органом Товариству. Суб’єкт господарювання звернувся за 

судовим захистом своїх прав ще в жовтні 2003 р., подавши позов про стягнення збитків 

у розмірі вартості вилученого товару. Справа розглядалась неодноразово. Останнім 

рішенням господарського суду м. Києва від 04.07.2012 р. у задоволенні позову було 

відмовлено у зв’язку з відсутністю протиправної поведінки та вини відповідача. 

Київський апеляційний господарський суд рішенням від 27.02.2013 р. рішення суду 

першої інстанції скасував і постановив нове рішення про задоволення позовних вимог. 

На таке рішення апеляційного суду податковим органом та органом прокуратури були 

подані касаційні скарги, в яких стверджувалось про недоведеність вимог позивача. І, 
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нарешті, лише майже 10 років потому – 05.06.2013 р. Вищий господарський суд 

України поставив крапку в цій справі, залишивши фактично без змін рішення 

апеляційного суду про стягнення на користь ТОВ «Альфа-Приват» спричинених 

збитків за рахунок коштів державного бюджету, що виділені на утримання податкового 

органу [10].  

Підсумовуючи, варто зазначити, що, незважаючи на наявність законодавчих 

підстав для відшкодування шкоди, спричиненої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю податкових органів, платникам податків, на жаль, доводиться долати 

досить тернистий і довгий шлях, щоб відновити справедливість та захистити свої права. 

І тут великого значення набуває судова практика, яка формується завдяки принциповим 

платникам податків та не менш принциповим суддям, які, попри підходи, що склались 

до вирішення у спорах приватних осіб з державою, що успадковані ще з радянських 

часів, та тиск, що й надалі чинять державні органи, знаходять у собі сили виносити 

рішення, які відновлюють справедливість, виправляють наслідки незаконних дій 

окремих посадових осіб державних органів, хоча б і за рахунок державного бюджету. 

При цьому сподіваюся на істотне скорочення часу вирішення подібних справ у 

майбутньому та формування усталеної судової практики їх розгляду на користь саме 

платників податків. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї В УКРАЇНІ 

Суспільство еволюціонує, а з ним також змінюється і світогляд кожної людини, 

але незмінною є основа будь-якого суспільства – сім’я. Сім’я — це невелика соціальна 

група, члени якої пов'язані шлюбними або родинними відносинами, які живуть на 

основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної 

відповідальності, та займаються вихованням дітей. Це один із найдавніших соціальних 

інститутів, який, змінюючи свої форми, функціонував в усіх відомих цивілізаціях та 

культурах [1, с.80]. 

На сучасному етапі розвитку української держави виникає необхідність 

усвідомлення та переосмислення змін соціально-економічного, політичного, 

демографічного та духовного життя людей з метою винайдення шляхів для покращання 

умов існування сім’ї, зокрема сім‘ї з дітьми. 

Найсуттєвішою особливістю шлюбно-сімейних відносин на цьому етапі є  

різноманітність форм сімейних об’єднань і шлюбних стосунків. Незареєстрований 

шлюб, дистанційний шлюб, одностатевий шлюб, гостьовий шлюб – такі форми 

шлюбних об’єднань, які раніше були винятком, зараз є поширеним явищем [4, 52]. 

Важливою проблемою сім’ї є її матеріальне забезпечення. Зрозуміло, що 

проблема матеріальної забезпеченості сім’ї не єдина для нормального її 

функціонування, але це той фундамент, який дає змогу кожній сім’ї отримати все 

необхідне для усіх її членів і, перш за все, для дітей [5]. 

У наш час актуальним постає вивчення молодої сім’ї, адже від того, як буде 

відбуватись її становлення і розвиток на початкових етапах спільного життя, 

залежатимуть подальші сімейні стосунки, що впливає на розвиток суспільства в цілому. 

Також важливо зазначити про відсутність системності та послідовності дій 

органів влади усіх рівнів щодо вирішення проблемних питань у сфері функціонування 

сім’ї. Також нерегулярним є здійснення переважної більшості заходів, зокрема через 

недостатній рівень фінансування, нерозвиненість та нерівномірність розвитку мережі 

відповідних соціальних служб залежно від регіону та типу населеного пункту, що 

також спричиняє нерівність доступу різних категорій сімей до соціальних послуг. 

Проблеми, із якими стикаються сучасні сім’ї можна розподілити відповідно до 

функцій сім’ї та характерних систем взаємовідносин. Їх можна умовно розподілити 

таким чином [3]: 

- порушення механізму адаптації сім’ї до динамічних процесів 

у суспільно-політичній та економічній сферах; - послаблення її захисної функції (як 

матеріальної, так і психологічної); 

- структурно-функціональна трансформація сім’ї за невизначеності або 

суперечливості сімейних ролей; 

- зниження значення сім’ї в системі життєвих цінностей особистості з 

подальшою переорієнтацією значної частини молоді на позашлюбні стосунки, 

повторний шлюб; 

- погіршення дитячо-батьківських взаємин, зумовлене невідповідністю та 

догматичністю батьківських норм; 

- орієнтація подружжя на малодітну сім’ю; 

- загострення суперечностей між партнерами в орієнтації сім’ї на демократичний 

(з боку жінок) або патріархальний (з боку чоловіків) розвиток; 
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- дисфункціональний розвиток сім’ї, ознаками якого є: тенденція до 

домінування, боротьба за владу обох партнерів, неузгодженість рольової поведінки, 

негнучкість встановлених норм, маніпуляція партнером або дітьми, ігнорування потреб 

і почуттів членів сім’ї; 

- ускладнення сімейної адаптації молодого подружжя внаслідок неадекватних 

дошлюбних очікувань, завищених вимог до партнера; 

- нестабільність життєвих планів в умовах економічної нестабільності. Кризові 

прояви у сучасному процесі сімейного виховання яскраво проявляються через 

поведінку батьків і дітей. 

 Спостереження останніх кількох років дають підстави стверджувати про 

формування певних негативних тенденцій, а саме: 

- повернення до тоталітарних моделей сім’ї та виховання дітей за тиранічною 

моделлю; 

- відсторонення одного з батьків, частіше чоловіка, від виховання дітей 

вмотивоване наданням достатніх коштів для покращення умов виховання; 

- велика кількість розлучень зі складними психологічними наслідками як для 

дитини, так і для колишніх дружини та чоловіка. 

Також необхідно акцентувати увагу на появі нових типів сімейних конфліктів, 

які набули широкого розповсюдження з кінця минулого століття: поширення дещо 

викривлена модель патріархальної сім’ї; конфлікт між чоловіком і дружиною через 

його безробіття та перенесення відповідальності за економічне забезпечення сім’ї 

виключно на жінку; розлади сексуального життя та низький рівень культури щодо 

вирішення таких проблем за допомогою професіоналів; відсутність позитивних емоцій 

у житті родини; залежність чоловіка, дружини чи обох від алкоголю, азартних ігор 

тощо; конфлікти через відмінність цінностей чоловіка та жінки, різні інтереси, смаки, 

уявлення та бажання щодо проведення вільного часу тощо; конфлікти у сім’ї, у якій є 

дитина з особливими потребами [2]. 

Необхідно зазначити, що до руйнування сімейних стосунків веде не сама 

наявність конфліктів, а відсутність уміння і бажання їх вирішувати. У випадку 

досягнення позитивного результату вдається поліпшити взаємини в сім’ї, підвищити 

рівень довіри та близькості між чоловіком та дружиною. 

Україна, як і багато інших молодих демократичних країн, зростає у ситуації 

дефіциту матеріальних ресурсів, тому змушена виробляти ефективні механізми для 

створення умов для збереження інституту сім‘ї та повноцінного її функціонування. 

Основною метою державної сімейної політики є забезпечення правових, економічних 

та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, формування відповідального 

ставлення батьків до виховання дітей. Укладаючи ресурси у сім‘ю держава: 

- зміцнює продуктивні сили суспільства; 

- забезпечує створення людського капіталу на середньострокову та 

довгострокову перспективу; 

 - готує майбутніх громадян, здатних бути конкурентоспроможними в усьому 

світі; 

- зрештою, забезпечує існування самої країни. 

Сьогодні проводяться фундаментальні дослідження сім'ї в Україні. Зросла 

кількість установ та організацій, що займаються проблемами сім'ї на державному рівні. 

Серед них: Центри соціальних служб для молоді, відділи сім'ї та молоді, Служба у 

справах неповнолітніх. А також недержавні фонди та організації: Спілка захисту сім'ї 

та особистості, Центр екології сім'ї та інші. 

Вагомий внесок у сферу практичної допомоги сім’ї дають психологічні та 

соціально-психологічні дослідження проблем сім'ї. Отже, усвідомлення важливості 
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інституту сім’ї та його адаптація до умов сьогодення є ознакою сучасного етапу 

суспільного розвитку, адже сім'я є первинним та основним осередком суспільства [6]. 
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ПРАВА УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

З 17.06.2018 р. набрав чинності Закон України від 06.02.2018 р. № 2275-VIII 

«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”. Цей Закон визначає 

правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою 

відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та 

обов’язки їх учасників. 

Відтепер згідно з Законом № 2275 кількість учасників ТзОВ та ТзДВ не 

обмежується. 

Закон України «Про господарські товариства» наводить відкритий перелік 

прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю та фактично не закріплює 

спеціальних умов для їх здійснення. В новому ж Законі правам учасників товариства 

приділена більша увага, особливо в частині визначення умов та механізмів їх 

реалізації. Зокрема, згідно ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» учасник товариства має наступні права: 

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому 

вищевказаним законом та статутом товариства; 

2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства; 
3) брати участь у розподілі прибутку товариства; 
4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після 

розрахунків з кредиторами, або його вартість [1]. 
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Крім цього, в ч. 1 ст. 116 ЦК України окрім зазначених вище прав 

встановлено, що учасник має право вийти у встановленому порядку з товариства та 

здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних 

паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом [4]. 

Даний перелік прав учасників є невичерпний та може додатково 

передбачатись законом та статутом товариства. 

Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) реалізувати 

право щодо отримання інформації про господарську діяльність товариства а також 

доступ до документів. Перелік документів, які має право отримати учасник 

товариства, зазначений в ч. 1 ст. 43 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю», а саме : 

1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного 

засновника); 

2) статут товариства та зміни до статуту; 

3) протоколи загальних зборів учасників; 

4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та 

зміни до них; 

5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення 

(відкриття); 

6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального 

виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу 

товариства; 

7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг; 

8) річну фінансову звітність; 

9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 

10) документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів; 

11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, 

рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу 

товариства; 

12) документи, що підтверджують права товариства на майно; 

13) документи бухгалтерського обліку [1]. 

Для отримання документів учасник звертається до виконавчого органу 

товариства, який протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги зобов’язаний 

надати копії відповідних документів. За підготовку копій документів товариство 

може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на 

виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів 

поштою. 

Основним майновим правом учасника товариства є право брати участь у 

розподілі прибутку товариства й одержувати його частину (дивіденди). 

За новим Законом право учасника на отримання дивідендів  зазнає певних 

обмежень. Так, товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів 

або виплачувати дивіденди, якщо: 

• товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв'язку із 

припиненням їх участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства; 

• майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за 

зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок 

прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати. 

Статут товариства може встановлювати додаткові випадки обмеження 

виплати дивідендів учасникам такого товариства. 
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Учасник, який не вніс повністю свій вклад, також позбавляється права на 

отримання дивідендів доти, поки він повністю не оплатить свою частку в статутному 

капіталі товариства. 

Таким чином законодавець намагається зберегти справедливий баланс між 

обов’язками перед кредиторами товариства, інтересами учасників та діяльністю 

самого товариства. 

Право учасника товариства брати участь у розподілі прибутку товариства 

учасник може також реалізовувати через можливість ініціювати проведення аудиту 

фінансової звітності товариства. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно 

належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит 

фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не 

пов’язаного (не пов’язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими 

особами товариства чи з його учасниками (ч.1 ст.41 ЗУ «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю») [1]. 

Для цього необхідно звернутися до виконавчого органу товариства із запитом 

про проведення аудиту та з примірником оригіналу договору про проведення аудиту 

фінансової звітності товариства. В свою чергу виконавчий орган товариства 

зобов’язаний протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) 

забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом 

уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у 

договорі обсягу аудиторських послуг. Витрати, пов’язані з проведенням аудиту 

фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого 

проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства 

Також в новому Законі піднімається питання реалізації переважного права 

учасників товариства на придбання частки іншого учасника. Відповідні положення в 

новому Законі регламентовані детальніше, ніж в попередньому Законі про 

господарські товариства. Встановлює чітка процедура реалізації цього права. 

Зокрема, якщо жоден з учасників протягом 30 днів з дати отримання письмового 

повідомлення про намір учасника продати свою частку на користь третьої особи 

письмово не повідомів про намір скористатися своїм переважним правом, 

вважається, що такий учасник надав свою згоду на продаж такої частки на 31-ий день 

з дати отримання письмового повідомлення[1]. 

Закон дозволяє обмежити переважне право учасника статутом та/або 

корпоративним договором, стороною якого він є. У випадках, коли продаж частки 

учасника здійснюється на аукціоні (публічних торгах), переважне право учасника не 

застосовується. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що ухвалені в новому Законі зміни в 

частині прав учасників товариств з обмеженою відповідальністю надають 

преференції для засновників та учасників товариства, оскільки чітко врегульовують 

питання, які раніше не мали однозначного вирішення, а це явно несе позитивний 

характер у сфері регулювання корпоративних відносин, передбачає нові дієві 

механізми захисту прав та інтересів учасників таких відносин. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Медіація в її сучасному розумінні почала розвиватися у другій половині XX-го 

століття передусім у країнах англосаксонської системи права, пізніше, і в інших 

країнах. Зокрема, сьогодні на національному рівні інститут медіації активно 

використовується в таких державах, як Німеччина, Нідерланди, Польща ,Австрія, Нова 

Зеландія, Канада, Франція тощо. Перші спроби застосування медіації, як правило, 

здійснювалося лише під час вирішення спорів у сфері родинних, сімейних стосунків 

[1]. 

Згодом медіація отримала визнання у вирішенні більш широкого кола спорів, 

починаючи від сімейних конфліктів і закінчуючи складними багатосторонніми 

конфліктами в комерційній і публічній сфері. У сучасну Україну медіація прийшла вже 

як напрацьована технологія в середині 90-x років, медіаційні центри почали працювати 

з 1997 року (в Одесі) [2].  

Розвиток медіації в сучасному світі зумовлюється такими реальними викликами, 

з якими стикаються, хоча й не завжди можуть впоратися судові системи. Саме до таких 

проблем слід віднести: 

– довгу тривалість судових процесів; 

– великі витрати на ведення судових справ; 

– надмірна заформалізованість процедури; 

– певні складнощі у правовому регулюванні. 

Медіація – це переговори за участю третьої незалежної сторони, яка зацікавлена 

в тому, щоб сторони вирішили свій спір максимально вигідно для обох.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1574
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Третя незалежна сторона – це медіатор, він не вносить своїх пропозицій щодо 

вирішення спору, а є лише посередником, допомагає прийти до спільного вирішення 

конфлікту. 

Роль медіатора полягає в тому, щоб, завдяки знанням певних медіаційних 

технологій, допомогти знайти порозуміння і задовольнити інтереси сторін . 

Ціль медіації – це спонукання сторін спору в досягненні консенсусу, який 

надалі письмово фіксується. Також варто зазначити, що медіація – це краща 

альтернатива судовому процесу, яка зберігає можливість звернення до суду у будь-який 

час, за бажан- ням однієї зі сторін. Вона не гарантує вирішення проблеми, але дає шанс 

на вирішення її поза судом, з дотриманням основних принципів: 

– рівноправності сторін; 

– нейтральності та неупередженості медіатора; 

– конфіденційності; 

– добровільності участі в процесі медіації.  

Про стрімкий розвиток медіації в Україні свідчить процес створення низки 

організацій та об’єднань, що займаються вирішенням спорів та різного роду конфліктів 

за допомогою процедури медіації. Щодо розвитку ринку послуг медіації, визначається 

розвиток медіації в Україні у двох напрямах: практичному та теоретичному [3]. 

Пер ий – теоретичний, що передбачає навчання медіатора та характеризується 

функціонуванням ряду асоціацій, шкіл та тренерів, які займаються викладанням техніки 

та навчають основним принципам проведення медіації.  

Другий напрям – практичний, про що свідчить активне її використання для 

вирішення сімейних спорів та побутових конфліктів у цивільних спорах. 

Сьогодні можна виділити такі сфери, в яких можливе застосування медіації.             

Сфера сімейної медіації, яка є найбільш актуальною. Звісно, не варто 

стверджувати, що всі сімейні спори є медіабельними, однак здебільшого застосування 

альтернативного способу вирішення спору може сприяти збереженню взаємин у 

майбутньому. Під час виникнення сімейних конфліктів сторони переважно не чують 

одна одну, медіатор виступає в даному випадку посередником у вирішенні конфлікту, 

він допомагає сторонам почути одна одну. 

Сьогодні існує варіант комедіації, тобто залучення до процесу вирішення спору 

двох медіаторів, у вирішенні сімейних спорів; це, мабуть, кращий варіант, оскільки 

знижується можливість упущення факторів сприяння вирішенню даного виду спору. 

Однак головним фактором застосування медіації у сімейній сфері виступає 

добровільність проведення медіації.  

Сфера бізнес медіації. Перевагою у вирішенні бізнес конфліктів є принцип 

конфіденційності та економії часу, оскільки для бізнесу, за словами відомого 

американського політика Б. Франкліна, «час – це гроші» і важливою умовою виступає 

його використання з користю та можливість збереження партнерських відносин. 

Сфера фінансової медіації – вирішення конфліктів у фінансовому секторі, де 

існує велика кількість проблемної та кредитної заборгованості. Зокрема, кращим 

варіантом буде, коли банк і боржник шукатимуть вихід із ситуації, яка склалася, разом 

за допомогою процедури медіації. 

Медіація в ІТ та ІВ сферах, тобто на ринку креативних ідей. Для вирішення 

спорів, що пов’язані із захистом прав інтелектуальної власності, також можна 

використовувати медіацію, яка дає змогу зекономити час порівняно з розглядом 

відповідних спорів у суді, а також можливість проведення онлайн медіації. 
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Ініціаторами медіації в публічній сфері є державні органи або органи місцевого 

самоврядування [4].  

Отже, спираючись на викладений вище матеріал та враховуючи теоретичний та 

практичний досвід країн Європи, можна зазначити, що медіація може застосовуватись 

для вирішення різного виду конфліктів (спорів). Медіація є перспективною та здатна 

конкурувати з іншими процедурами вирішення спорів, оскільки у кожної з цих 

процедур своя відповідна ніша у вирішенні юридичних спорів [5].  

Справді, у правовому розвитку України медіація є перспективною, однак слід 

наголосити, що дана процедура потребує здійснення її популяризації з метою 

збільшення довіри суспільства. Потрібно інформувати суспільство про можливість не 

тільки вирішення конфлікту в цілому, а й досягнення консенсусу у спірних питаннях 

саме за допомогою проведення процедури медіації [6]. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА 

ЕВТАНАЗІЮ В УКРАЇНІ 

Евтаназія — це умисне позбавлення життя хворого з метою полегшення його 

страждань. Евтаназією називається кожна дія, спрямована на те, щоб покласти край 

життю тієї чи іншої особи, йдучи назустріч її власному бажанню, виконана 

незацікавленою особою. 

Евтаназія офіційно вперше законодавчо закріплена у Нідерландах, де парламент 

у 1994 р. прийняв відповідну інструкцію. Його приклад наслідували деякі законодавчі 

органи інших країн: США, зокрема штат Орегон (1994 р.), Північної провінції 

Австралії (1995 р.)[5, 71].  
В українському законодавстві, зокрема в Основах законодавства про охорону 

здоровʼя (ч. 3 ст. 52), евтаназія тлумачиться як навмисне прискорення смерті або 

умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань. У Цивільному 

кодексі України закріплено заборону задовольняти прохання фізичної особи про 

припинення її життя (ч. 4 ст. 281)[2]. 
Декларація про евтаназію 1987 року визначає евтаназію як акт умисного 

переривання життя пацієнта, отже, навіть зроблена на прохання самого пацієнта чи на 

http://www.pravo.ua/
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прохання його близьких родичів , вона є неетичною. Лісабонська декларація щодо прав 

пацієнта від 1981 р. проголошує право пацієнта померти з гідністю[1]. 
Науковці, за таким критерієм, як спосіб здійснення, виділяють евтаназію: 

-активну, тобто застосування до невиліковного хворого спеціальних засобів чи 

інших дій , що тягнуть за собою швидке і безболісне настання смерті; 

-пасивну, яка означає відмову від заходів, що сприяють підтриманню життя, 

тобто полягає у припиненні надання спрямованої на продовження життя медичної 

допомоги, яка прискорює настання природної смерті. 

За критерієм щодо субʼєкта волевиявлення, виділяють: 

-добровільну, тобто застосування до невиліковного хворого лікарських чи інших 

засобів, що призводить до легкої і спокійної смерті на вимогу хворого, який 

усвідомлює свої дії і може ними керувати; 

-примусову, тобто спричинення легкої смерті за допомогою відповідних засобів 

і дій у не виліковно хворого, але за рішенням членів сімʼї, законних представників чи 

громадських інститутів. 

Також виділяють дві основні концепції стосовно евтаназії: 

- консервативна (її прихильники виступають проти евтаназії в будь-яких її 

проявах, вважаючи її вбивством); 

-ліберальна (виправдовує легалізацію евтаназії).  

Прихильники ліберальної концепції вважають, що не можна відбирати в особи її 

право на гідне припинення життя. Вони пропонують аналізувати евтаназію виходячи з 

наступних міркувань: 

а) вона є актом милосердя. Так, коли подальше життя невиліковно хворого 

пацієнта перетворюється на страждання, то його припинення здійснюється виключно зі 

співчуття; 

б) вона є правом людини. Оскільки життя для кожного є не обов’язком, а 

правом, то й розпоряджатись ним можна вільно і на власний розсуд [4, 41].  
Отже, на мою думку, враховуючи наші традиції і реалії, моральний стан 

суспільства, економічну і політичну ситуацію у державі, узаконення евтаназії в Україні 

є недоцільним. Зважаючи на високий рівень корупції, наше суспільство ще не готове до 

декриміналізації евтаназії. Якщо в майбутньому українське суспільство зможе 

позбутися цих негативних чинників, тоді кожен буде вправі сам вирішувати коли і за 

яких обставин піти з життя. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАКОННОСТІ 

Проблема співвідношення принципів верховенства права та законності була і 

залишається актуальною на сьогоднішній день. Відомо, що ще в стародавньому Римі 

вчені-юристи вміли розрізняти такі поняття, як право і закон. Вже на той час вони 

збагнули, що закон повинен обов’язково узгоджуватись з правом. 

Беручи до уваги вчення римських юристів, відомий вчений 17 століття Т. Гоббс 

стверджував, що право та закон необхідно розрізняти, оскільки право, на його думку, 

полягало у свободі індивіда вчиняти чи не вчиняти ті чи інші дії, тоді як закон 

встановлює норми поведінки і зобов’язує до вчинення певних дій чи до утримання від 

їхнього вчинення, тобто стверджував, що право та закон розрізняються між собою як 

свобода та обов’язок [1, с. 98-99]. 

Продовжив вчення Т. Гоббса німецький філософ Л. Фейєрбах. Він вперше дав 

тлумачення права як багатогранного явища, що є значно динамічнішим від будь-яких 

його форм, особливо юридично визначених. А закон, в свою чергу, лише є формальним 

визначенням, що саме є правом, і базуючись на цьому формує норми поведінки [2, с. 

476]. 

Для початку, щоб порівнювати принципи верховенства права та законності 

потрібно розібратися, що ж означає кожен з цих термінів. Так, професор 

В. Б. Авер’янов наголошує на тому, що проблема верховенства права може бути по-

справжньому зрозуміла і дозволена лише в контексті аналізу і оцінки всієї сукупності 

взаємин (відносин) людей з державними органами, їх посадовими особами. Принцип 

верховенства права вимагає, щоб згадані взаємини були максимально орієнтовані на 

ефективне забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина [3, с. 34]. 

Законність, на думку С. С Алексєєва це – багатоаспектне (принцип, метод, 

режим) соціально-правове явище, що характеризує організацію і функціонування 

суспільства і держави на правових засадах. Це фундаментальна категорія всієї 

юридичної науки і практики, головними критеріями якої служать рівень і стан оцінки 

правового життя суспільства взагалі та його громадян [4, с. 182]. 

Співвідношення права і закону, як ми згадували вище належить до основних 

проблем правознавства. З позиції окремих науковців змістовне наповнення терміну 

«право» охоплює не якусь окрему частину чи сторону права або окреме його 

визначення («об’єктивне право», «суб’єктивне право», «позитивне право», «природне 

право» тощо), а значення його, яке включає усі ці визначення разом, його філософсько-

правове значення [5, с. 188]. Як бачимо у даному випадку право потрібно трактувати як 

особливий регулятор взаємовідносин людей і державних органів у сфері управління 

громадянським суспільством. 

Заслуговує на увагу тлумачення права з нормативної точки зору, дане Гансом 

Кельзеном. За його визначенням право являє собою: 

1) юридичну категорію, що має самостійне значення; 

2) систему правил поведінки, що встановлюється виключно державою чи за її 

уповноваженням іншими суб’єктами; 

3) формально визначену категорію, що існує у вигляді юридичних документів, 

що мають ієрархічне підпорядкування за певною юридичною силою; 

4) засіб державно-владного впливу на суспільство з метою охорони та 

гарантування процесу управління [6, с. 31]. 
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Якщо ж брати до уваги термін «нормативно-правовий акт», то під ним слід 

розуміти всі офіційні джерела юридичних норм (укази, закони, постанови, 

санкціоновані звичаї, юридичні прецеденти та ін.). Проте, беручи до уваги твердження 

М. Кравчука, закон може бути і не правовий, мати беззмістовну форму, а це буде 

узаконене свавілля [7, с. 197]. 

Принцип законності належить до ряду фундаментальних принципів як 

національного, так і міжнародного (особливо кримінального) права. З точки зору 

Т. де Соуза Діаша, принцип законності виражається у формулі nullum crimen, nulla 

poena sine lege – немає злочину, немає покарання без закону, що становить тверде 

правило загального міжнародного права, а також звичайного міжнародного права і є 

загальним принципом права. Цей принцип гарантує людині те, що йому будуть відомі 

наслідки в разі вчинення злочину, а також гарантується захист від свавілля з боку 

держави [8, с. 649]. 

Згідно з нормами Конституції України (ст. 8) принцип законності виникає на 

основі принципу верховенства права [9]. Загалом взаємодія права і закону має 

визнавати факт юридичної обмеженості державної влади. Таку юридичну обмеженість 

правами громадян потрібно затверджувати на конституційному рівні. Також 

Конституція повинна визначати права громадян, які не можуть порушуватися 

державою. Закріплення в чинному законодавстві будь-якої країни принципів правової 

конституційної держави, зумовлено потребою правового обмеження державної влади і 

гарантуванням достатніх свобод громадян, які стосуються їхньої участі у налагодженні 

власного і державного життя. Виходячи з цього важливо акцентувати увагу на 

поєднанні правом двох елементів суспільних відносин: громадян і держави, 

представленої її органами. 

Ми поділяємо позицію Т. Я. Багрія, що для розуміння первинності та 

визначальності принципу верховенства права стосовно принципу законності, важливо 

зрозуміти сутність права як загальнолюдського, наднаціонального явища. Право 

первинне і визначальне, закон похідний, вторинний стосовно права. Закон має свої 

витоки у волі та авторитеті законодавця, а право виринає з природного порядку речей. 

Отже, принцип верховенства права є первинним і визначальним стосовно принципу 

законності, який є вторинним, похідним від принципу верховенства права, але лише у 

випадку правової законності. Саме як принцип правової законності він відповідає 

демократичним цінностям і є складовою принципу верховенства права. Принцип 

правозаконності не може бути тотожним з принципом верховенства права, оскільки 

право ширше за обсягом від закону. Принцип верховенства права та принцип 

законності співвідносяться також як загальне та одиничне [10, с. 14]. 

Отже, варто відзначити те, що принципи верховенства права та законності є 

двома окремими правовими явищами і їхнє існування, дотримання та використання є 

необхідним якщо йде мова про розвиток правової системи. Співвідношення між 

принципом верховенства права і  принципом законності полягає у тому, що перший із 

них лежить в основі будь-якого судочинства, а другий – виступає гарантом реалізації 

права. Тому сучасні реалії удосконалення правових відносин вимагають гармонійного 

поєднання цих принципів з метою гарантування вимог суспільства щодо справедливого 

судочинства та забезпечення ефективного контролю за дотриманням законів. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

В УКРАЇНІ 

 

Актуальність даної теми зумовлена тим, що законодавство у сфері публічних 

закупівель виступає фундаментальною основою, яка визначає принципи, поняття та 

процедури під час закупівлі товарів, робіт та послуг для суспільних потреб.  

Метою даної роботи є критичний огляд нормативно-правових актів у сфері 

публічних закупівель. 

З часів взяття курсу на євроінтеграцію, а саме з підписання у березні 1994 року 

Угоди про партнерство та співробітництво (далі - УПС) між Україною, Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами, до теперішнього часу реформування 

системи державних закупівель, а отже, й зміни нормативно-законодавчої бази, 

проходили під значним впливом євроінтеграційних процесів. Важливим нормативно-

правовим документом, який визначив напрям та критерії розвитку не тільки системи 

публічних закупівель, але й загалом усіх сфер соціального, економічного та 

політичного життя стала Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію). 
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Основні умови Угоди про асоціацію знайшли своє відображення в Стратегії 

сталого розвитку «Україна - 2020», в якій закріплено за вектором розвитку реалізації 

державних реформ реформу у сфері здійснення державних закупівель. На виконання 

статті 152 Угоди про асоціацію розпорядженням КМУ від 24 лютого 2016 року № 175-р 

затверджено Стратегію реформування системи публічних закупівель («дорожню 

карту») (далі - Стратегія) і план заходів [8]. 

План заходів щодо реалізації Стратегії містить детальний план дій до 2022 року 

включно із зазначенням відповідальних органів, строків виконання по рокам, джерел 

фінансування, очікуваних результатів, а також п’ять етапів реформування, перший із 

яких - це імплементація положень, передбачених статтею 150 Угоди про асоціацію, з 

другого по п’ятий - адаптація законодавства України до правил ЄС відповідно до умов 

Угоди про асоціацію. 

Відповідно до Загальнодержавної програми адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС - це процес зміни нормативно-законодавчої бази України згідно з 

правовою системою ЄС. Метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС є 

досягнення відповідності правової системи України правовій системі ЄС з урахуванням 

критеріїв, що висуваються ЄС до держав, які планують вступити до нього [9]. 

З метою наближення до законодавства в сфері публічних закупівель ЄС та 

виконання умов першого етапу реформування публічних закупівель «Дорожньої карти» 

25 грудня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про публічні 

закупівлі» №o 922-УІІ (далі - Закон № 922), який передбачає переведення всіх тендерів 

в електронну систему закупівель, транспарентність процесу закупівель та зниження 

корупційних ризиків [7].  

Окремі положення, що стосуються публічних закупівель викладені в 

Господарському та Цивільному кодексах України. Наприклад, суб’єкти 

господарювання, визначені у частині першій статті 75, частині другій статті 77, частині 

десятій статті 78 та частині п'ятій статті 79 Господарського кодексу України у разі 

здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або 

перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону, оприлюднюють на веб-

порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом, зокрема звіт про укладення 

договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств [1]. Відповідно до 

статті 6 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) сторони є вільними в 

укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням 

вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, 

вимог розумності та справедливості (стаття 627 ЦК України). Статтею 638 ЦК України 

встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з 

усіх істотних умов договору [2, c. 24]. Таким чином, укладення сторонами та 

визначення умов договору, здійснюється в тому числі і згідно Цивільного та  

Господарського кодексів України. 

20.10.2019 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

вдосконалення публічних закупівель» від 19.09.2019 N 114-IX (далі - нова редакція 

Закону) [1]. Відповідно до пункту 1 Розділу Х «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ» прийнятого Закону - він набирає чинності з дня, наступного за днем 

його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня його опублікування, 

крім розділу VI, який вводиться в дію через 12 місяців з дня його опублікування. Такий 

період «введення в дію», було надано для можливості суб’єктів публічних закупівель 
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пристосуватися до запропонованих змін, а уповноваженим органам та органам 

виконавчої влади - час для підготовки нових та приведення у відповідність існуючих 

нормативно правових актів. 

Також, варто зазначити також такі підзаконні нормативно-правові акти. 

Так, 12 березня 2018 року набрала законної сили Постанова Кабінету Міністрів 

України № 129  «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою «Електронне урядування та Національна програма 

інформатизації», відповідно до якої забороняється закупівля комп'ютерних програм за 

рахунок бюджетних коштів у рамках програми «Електронне урядування та 

Національна програма інформатизації» у тому випадку, якщо ліцензія передбачає 

виплату винагороди правовласникові у вигляді відсотків від плати за надані від імені 

держави послуги [4]. 

Крім цього, Кабінетом Міністрів України 16 травня 2018 року було видано 

Постанову № 377 «Про продовження реалізації пілотного проєкту з організації 

діяльності централізованої закупівельної організації», якою передбачено, що до кінця 

поточного року був продовжений пілотний проєкт, який дозволяє поєднувати 

замовлення на типові товари при публічних закупівлях [6]. 

Наказом Державного агентства з питань кіно від 09 липня 2018 року № 240 

встановлено, що єдиною процедурою визначення виконавця державного замовлення на 

виробництво національного фільму є переговорна процедура закупівлі [3]. Це пов'язано 

з необхідністю захисту авторських прав і зі специфікою кіновиробництва.  

Крім того, варто згадати і про те, що 19 червня 2020 року вступив в дію Наказ 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 15.04.2020 № 

708 (далі - Наказ № 708) «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі», 

який регулює особливості визначення предмета закупівлі згідно Державного 

класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного 

комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 

жовтня 2010 року № 457 [5]. 

Велику роль в процесі здійснення публічних закупівель відіграють і роз’яснення 

Міністерства юстиції України, яких на сьогоднішній день є величезна кількість і які 

виступають свого роду коментарями до Закону України «Про публічні закупівлі». 

Водночас після введення в дію Закону № 922 залишаються питання як 

нормативно-правового характеру, так і технічного характеру, які необхідно 

доопрацювати для успішної реалізації реформи у сфері публічних закупівель. 

Перспективами подальших досліджень виступатимуть вивчення та аналіз 

європейського досвіду впровадження електронних закупівель та функціонування 

централізованих закупівельних організацій в ЄС. 

Проте, не зважаючи на переконливу кількість нормативно-правових актів, що 

регулюють цю сферу, на даний момент питання публічних закупівель є одним з 

найбільш гострих проблем, яка вийшла далеко за межі економіки. Публічні закупівлі - 

це комплексна сфера, яка торкається як економічної, так і правової сфер, тому для 

повного і більш точного врегулювання даної проблеми необхідно залучити фахівців з 

усіх галузей, які працюють у сфері публічних закупівель. На жаль, на теперішній час 

проблема публічних закупівель залишається лише широко обговорюваною серед 

науковців та фахівців, але не серед керівників держави. 

Загалом, сьогодні у сфері публічних закупівель чітко проявляються дві групи 

проблем, а саме: внутрішні, які пов’язані з організацією публічних закупівель, а також 
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зовнішні, які з’явилися поза межами даної системи. Сукупність цих двох груп 

призводить до дестабілізації існуючої системи та неможливості подальшого 

вдосконалення вже наявного механізму функціонування публічних закупівель. 
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права власності у набувача, якою є смерть фізичної особи - попереднього носія права 

[1].  
 Основний правовий зміст цього інституту розкривається у ст. 1302 ЦК України, 

відповідно до якої за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов‘язується 

виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває 

право власності на майно відчужувача [2].  
 Метою цього договору є передача відчужувачем свого права власності іншій 

особі. 
 Спадковий договір в розумінні ЦК України є договором за життя. Укладення 

спадкового договору вже за життя відчужувача спричинює зміну в майнових 

відносинах і зміна ця зберігається навіть у тому випадку, коли одна зі сторін договору 

помре раніше іншої. Це означає, що спадковий договір належить до договорів за життя, 

а не на випадок смерті, як стверджують окремі автори [3], оскільки спрямований на 

встановлення, передусім, не спадкових, а зобов‘язальних відносин. За цим договором 

відчужувач не може його змінити чи скасувати, а також будь-яким чином протягом 

свого життя розпоряджатися відчуженим майном, якщо інше не передбачено договором 

або законом.  
 Розірвання спадкового договору можливе лише за умови, що набувач не виконує 

розпоряджень відчужувача. При цьому, якщо виконання таких дій покладено на 

набувача лише після відкриття спадщини, то спадковий договір у цьому випадку 

взагалі неможливо розірвати. Зазначене положення щодо неможливості 

одностороннього розірвання договору є особливістю саме зобов‘язання і не може 

корелювати із положеннями про заповіт [10]. 
  Із положень глави 90 ЦК України вбачається, що набувач здійснює покладені на 

нього договором обов‘язки за свій рахунок, і не має права на відшкодування витрат та 

сплату винагороди за рахунок майна, призначеного йому відчужувачем. Водночас, 

відчужувач має право призначити особу, яка після його смерті буде здійснювати 

контроль за виконанням спадкового договору. У разі відсутності такої особи контроль 

за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини 

[4].  
 Як зазначає А.А. Гусєва, основними властивостями спадкового договору є: - 

односторонність. З моменту укладення договору в набувача виникають обов‘язки 

вчинити певні дії в інтересах відчужувача, а відчужувач має право вимагати виконання 

дій, передбачених договором; - умовою набуття права власності на майно відчужувача 

є смерть або оголошення громадянина померлим. Проте у разі визнання громадянина 

померлим набувач протягом 5 років не має права відчужувати нерухоме майно, яке 

перейшло йому за договором. Нотаріус накладає на це майно заборону відчуження (ч. 2 

ст. 47 ЦК України); - консенсуальність. Він вважається укладеним з моменту 

досягнення сторонами згоди стосовно основних його умов. Саме з цього моменту 

виникають права і обов‘язки сторін; - оплатність. Набувач набуває певне майно, але, 

натомість, має понести певні витрати; - спадковий договір є підставою виникнення 

алеаторних зобов‘язань, тобто таких, за яких обсяг прав і обов‘язків точно наперед 

невідомий. Набувач не знає наперед суму витрат; перелік дій, які йому доведеться 

здійснити, так само, як не знає, якою буде вартість майна на момент переходу права 

власності до нього [5].  
 Проте, зазначені положення є досить спірними в науковій літературі. Так, ознаку 

односторонності спадкового договору підтримує З.В. Ромовська, вважаючи, що «з 
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моменту укладення договору в набувача виникають обов'язки вчинити певні дії в 

інтересах відчужувача, а відчужувач має право вимагати виконання дій, передбачених 

договором» і не має обов'язків. На її думку спадковий договір, будучи двостороннім 

правочином, одночасно є одностороннім договором [7, с.16; 8, с.989].   
 Позицію А.А. Гусєвої та З.В. Ромовської спростовує В.В. Васильченко, 

аргументуючи це тим, що у силу своєї двосторонності, спадковий договір не можна 

скасувати або змінити в односторонньому порядку за життя відчужувача, як це має 

місце при заповіті [6, с.138].   

Питання консенсуальності також викликає дискусії. Навіть не дивлячись на те, 

що момент укладення спадкового договору пов‘язується з досягненням сторонами 

згоди за всіма істотними умовами і тягне за собою виникнення цивільних прав та 

обов‘язків контрагентів після втілення правочину у визначену нотаріальну форму, С. В. 

Мазуренко відзначає, що якщо за умовами спадкового договору набувач повинен 

виконати певні дії після смерті відчужувача, договір вважається реальним, оскільки 

буде вважатися укладеним з моменту передачі майна набувачеві [9, с.524].  
 На нашу думку, висловлене положення є безпідставним, оскільки закон не 

ставить існування договору в залежність від моменту виконання своїх обов‘язків 

набувачем. Оскільки кожна сторона отримує від іншої зустрічне задоволення: набувач - 

у вигляді визначеного у договорі конкретного майна, а відчужувач - у вигляді 

відповідних дій майнового або немайнового характеру з боку свого контрагента 

спадковий договір слід визнати оплатним [10]. Проте, P.A. Майданик відстоює 

протилежну думку стверджуючи, що спадковий договір може бути як оплатним, так 

безоплатним залежно від суб‘єктної спрямованості зустрічного надання. Отже, 

спадковий договір має як подвійну правову природу( він одночасно є і розпорядженням 

на випадок смерті, і договором, змістом якого обумовлюються його істотні умови), так 

і невизначеність думок серед науковців щодо його ознак. Тому подальші дослідження 

спадкового договору з точки зору теорії є вкрай необхідними для вдосконалення даного 

правового інституту на практиці.  
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, ОЗНАКИ ТА ЗАХОДИ 

ПРОТИДІЇ 

Термін «кіберзлочинність» у нормативних документах не визначений. Водночас 

сама концепція була сформована завдяки діяльності правоохоронних органів 

розвинутих країн Європи та світу і стосується злочинів у сфері комп’ютерної 

інформації  та телекомунікацій, незаконного обігу радіоелектронних і спеціальних 

технічних засобів, поширення не ліцензованого програмного забезпечення для 

комп’ютерів, а також деяких інших видів злочинів. 

Тобто, кіберзлочинність – незаконні дії, які здійснюються людьми, що 

використовують інформаційні технології для злочинних цілей. 

Причини розвитку кіберзлочинності : 

1. Головною причиною розвитку кіберзлочинності є велика прибутковість. 

Злочинці внаслідок окремих кіберзлочинів отримують величезні гроші, а якщо вести 

мову про невеличкі афери, з невеликими сумами грошей, то вони відбуваються майже 

кожної миті. Дослідження іноземних учених показують, що кіберзлочинність посідає 

третє місце після торгівлі зброєю та наркотиками за рівнем збагчення. 

2. Технологічні причини – це ті, які проявляються в технічній простоті вчинення 

кіберзлочинів . Навіть із загальними знаннями в області системного адміністрування 

або програмування ви можете отримати доступ до слабо захищених комп’ютерних  

мереж. 

3. Соціальні чинники є підґрунтям функціонування та розвитку 

кіберзлочинності. Передусім це зміни в суспільному житті, спричинені науково-

технічним прогресом, пов’язані зі всебічною комп’ютеризацією суспільства, а також із 

формуванням інформаційного простору, заснованого на використанні комп’ютерів. У 

зв’язку із цим багато сфер соціальної активності переходять  у віртуальний простір, що 

у свою чергу, породжує нові проблеми – різні злочини з використанням електро-

обчислювальної техніки. І виникає необхідність у регулювання цих проблем 

відповідним законодавством. 

4. Політичні причини, які проявляються в недостатній обізнаності уряду країни 

щодо можливих суспільних наслідків кіберзлочинності . Через це скорочується 

бюджетне фінансування робіт зі створення правового, організаційного та технічного 

підґрунтя державної  інформаційної безпеки, а також для захисту прав і свобод 

громадян, їхніх інтересів в інтернет-просторі [1]. 
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Ще одним важливим чинником у розвитку кіберзлочинності є психологічний, 

зумовлений особливостями механізму віртуального простору.  

У звичному повсякденному житті наявні інструменти стримування злочинних 

посягань, а у віртуальному світі - злочинці не бачать своїх жертв, яких вони обрали для 

нападу. І тому набагато простіше красти в тих, кого не бачиш, до кого не потрібно 

торкатися або застосовувати неправомірні дії у вигляді завдання фізичної шкоди, 

кровопролиття або інших небезпечних діянь. Злочини в мережі - це злочини на 

відстані. Щодо цього винні особи мають певну впевненість в анонімності та відсутності 

безпосередньої небезпеки виявлення і переслідування. 

Для кіберзлочинності характерні такі особливості: 

- анонімність злочинця - це реальна можливість залишитися на відстані багатьох 

тисяч кілометрів від своєї жертви; 

- складність виявлення та розслідування кіберзлочинів; 

- значні збитки навіть від одного злочину; 

- складність доведення в суді згаданих злочинів полягає в такому: 

правопорушник може скоїти злочин не зі свого комп’ютера або будь-якого іншого 

технічного засобу, або просто може прибрати ці докази шляхом руйнування знаряддя 

злочину. 

Ще однією особливістю кіберзлочинів є те, що розслідування та розкриття їх 

неможливо без використання комп’ютерних технологій. Ця необхідність пов'язана з 

пошуком, вилученням і збиранням доказів в електронній формі, оскільки злочини, що 

скоєні в Інтернеті або з його допомогою, неможливо виявити або розслідувати поза 

Інтернетом. Також широко використовуються комп'ютерні технології для здійснення 

оперативно-розшукових дій [2].  

Зокрема, правове регулювання цієї сфери в Україні досить сильно відстає від 

розвитку новітніх технологій, що, своєю чергою ускладнює проблему з 

кіберзлочинністю. Будь-які фізичні особи вчиняють такі злочини за допомогою 

піратського програмного забезпечення, завдяки чому злочинці можуть отримати доступ 

до персональних даних фізичної або юридичної особи. За даними дослідження 

Асоціації виробників програмного забезпечення (BSA), на 2011 р. рівень піратства в 

Україні становив майже 85%. А за даними Міжнародного союзу інтелектуальної 

власності (ПРА), Україна була визнана «піратом № 1» у світі. 

Одним із таких випадків є затримання в Україні організаторів фінансової 

піраміди, які видурили у людей 8 млн грн.  

Троє шахраїв пропонували громадянам інвестувати в «перспективну» компанію. 

Зазначають, що співробітники кіберполіції спільно із Головним слідчим 

управлінням Національної поліції викрили трьох адміністраторів інтернет-проєкту у 

шахрайстві. Встановлено, що ті створили більше 10 власних вебресурсів, де 

пропонували громадянам отримувати пасивний дохід від інвестування в 

«перспективну» компанію. 

Адміністратори сайту дотримувалися повної анонімності та приймали гроші 

вкладників на криптовалютні та електронні гаманці. Інвестори вкладали щонайменше 

300 доларів. Отримавши гроші, шахраї блокували користувачів. 

За розташуванням компанії правоохоронці провели обшук. За результатами 

вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та чорнові 

записи. Речові докази буде направлено на проведення відповідних експертиз. 

Від шахрайських дій постраждали понад 100 людей. Серед ошуканих - як 

українці, так і іноземці. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих від дій 

зловмисників. 
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального 

кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми 

років. Слідчі дії тривають. 

Висновок. Отже, зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що 

кіберзлочинність стала проблемою саме у 21 столітті у зв’язку із жвавою модернізацію 

технологій та суспільства, і з кожним роком кількість кіберзлочинів, які поглинають 

все більше коштів, зростає. Звичайно, вживаються заходи щодо протидії такому виду 

злочинності, але їх недостатньо, тому потрібно розробляти нові методи боротьби, що 

дадуть набагато більше позитивних результатів, а також покращити або розробити 

системи захисту, які допоможуть уникнути або мінімізувати такі види злочинів. 

Сьогодні кібербезпека в Україні на дуже низькому рівні, не варто нехтувати таким 

важливим чинником, як безпека в інтернет-просторі, оскільки в передових країнах світу 

цей напрям є пріоритетним у внутрішній і зовнішній політиці країни. 
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ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО 

Житлова проблема є однією з основних соціально-економічних проблем в 

Україні.  

Залишається невирішеною гостра проблема забезпечення житлом громадян, які 

потребують соціального захисту. Пільговики, та соціально незахищені верстви 

населення найбільше потерпають від проблем відсутності доступного житла, а значна 

частина існуючого житлового фонду потребує капітального ремонту. 

Досвід розвитку житлово-комунального господарства в Україні свідчить, що 

проблем реалізації громадянами права на житло дуже багато. До того ж потребують 

докорінної зміни чинні законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють відносини 

у житловій сфері. 

Вирішення цих та інших проблем неможливе без постійної та цілеспрямованої 

діяльності держави, спрямованої на реалізацію конституційних положень щодо 

забезпечення громадян житлом, визначення основних завдань і функцій державних та 

громадських органів у житлово-комунальній сфері. Іншими словами, одним із 

пріоритетних завдань держави є здійснення цілеспрямованої політики у сфері житлових 

правовідносин. На даний момент, основними стратегічними цілями соціальної політики 

http://ll-net.com/book/105_Kriminologya_Zagalna_ta_Osobliva_chastini.html
http://ll-net.com/book/105_Kriminologya_Zagalna_ta_Osobliva_chastini.html
http://www.gut.org.ua/articles/34602/
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на державному рівні є досягнення відчутного поліпшення матеріального добробуту й 

умов життя людей та гарантування конституційних прав громадян на житло [1, c. 33]. 

Житлова політика держави – сукупність правових норм та інших юридично 

значимих засобів, які забезпечують реалізацію конституційних положень щодо 

забезпечення громадян України житлом та здійснення внутрішньої соціально 

спрямованої діяльності держави. 

Фундаментом побудови житлової політики нашої держави є конституція, яка, 

по-перше, встановлює компетенцію вищого законодавчого органу щодо визначення 

основних напрямів житлової політики, правових форм її об'єктивізації та повноважень 

органів управління по її реалізації; по-друге, передбачає повноваження Верховної Ради 

України, органів місцевого самоврядування щодо забезпечення реалізації житлової 

політики; по-третє, закріплює компетенцію органів виконавчої влади щодо 

забезпечення реалізації житлової політики.  

Як зазначено в Концепції державної житлової політики, основними напрямами 

державної житлової політики в Україні є: 

o створення умов, за яких кожний громадянин вільно, на вибір, відповідно до 

своїх потреб і можливостей зміг би спорудити житло, придбати його у власність, взяти 

в оренду; 

o забезпечення житлом за рахунок держави у межах встановленої норми 

соціально незахищених громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема 

малозабезпечених, інвалідів, ветеранів війни, військовослужбовців, осіб, які 

постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та деяких інших категорій 

громадян, які визначаються Житловим кодексом України та іншими актами 

законодавства; 

o надання житла з державного житлового фонду або субсидій, пільгових 

кредитів для придбання чи спорудження житла сім'ям, які тривалий час перебувають на 

квартирному обліку, з урахуванням строку перебування їх на черзі та матеріального 

стану. Сприяння молодим сім'ям у спорудженні або придбанні житла; 

o стимулювання державою будівництва, реконструкції та утримання житла 

через систему економічних і фінансових важелів; 

o зміна стратегії містобудування в напрямі розширення обсягів спорудження 

більш комфортного житла, малоповерхових будинків садибного типу, розвитку малих 

та середніх населених пунктів; 

o ліквідація ветхого і аварійного державного житлового фонду, розширення 

реконструкції і модернізації житлового фонду старої забудови, розселення квартир, в 

яких мешкають двоє або більше наймачів; 

o сприяння збільшенню обсягів будівництва, поліпшенню якості та 

підвищенню рівня благоустрою житла в сільських населених пунктах,  подальший, у 

міру реформування заробітної плати, перехід на самоокупну систему плати за 

користування житлом і за комунальні послуги та до адресних субсидій цих витрат 

малозабезпеченим та соціально незахищеним сім'ям; 

o поступовий, у міру проведення економічних реформ, перерозподіл функцій 

між органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами й організаціями у сфері будівництва, реконструкції та 

утримання житла з метою їх децентралізації [2]. 

У зв'язку з цим, основними завданнями в житловій сфері, які повинні бути 

вирішені на державному рівні є: 

o збільшення обсягів житлового будівництва; 

o вдосконалення нормативно-правових актів щодо фінансування та 

кредитування будівництва житла з метою нарощування обсягів будівництва; 
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o сприяння збільшенню інвестицій у житлове будівництво, удосконалення 

фінансово-кредитного механізму реалізації житлової реформи з активним залученням у 

будівництво та на утримання житлового фонду поряд з державними коштів населення 

та інших інвесторів, у тому числі іноземних; 

o надання за рахунок державного житлового фонду на умовах оренди 

соціального житла громадянам, які потребують соціального захисту з боку держави; 

o створення відповідних умов для придбання і спорудження житла для молодих 

сімей, одиноких молодих громадян, сільських жителів, військовослужбовців [1, с. 38]. 

Одним із шляхів реалізації державної житлової політики є розширення 

житлового будівництва за рахунок різних джерел фінансування із залученням 

позабюджетних джерел фінансування, зокрема коштів населення, підприємств, установ, 

організацій, фондів, кредитів банків тощо.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ 

БАНКРУТСТВА БАНКІВ 

Пояснення  поняття та з’ясування змісту явища банкрутства дасть змогу 

зрозуміти його суть та місце у системі господарських відносин. Досліджуючи 

юридичну літературу можна знайти думку, що слово «банкрутство» утворилося в 

середньовічних містах Італії, адже у той час на північних територіях цієї країни були 

добре розвинуті фінансові відносини. Також можна вважати, що слово походить від 

«bank broken» або «bench broken», що в перекладі на українську означає «перевернутий 

стіл (лавка)», на якому торгував торгівець або проводив обмін валют. Клієнти, які 

ставали банкрутами, перевертали стіл на знак протесту [5]. 

За Господарським кодексом «банкрутство» - «це нездатність боржника 

відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів 

інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури [3]. Раніше 

спеціальний закон визначав банкрутство як «визнана господарським судом 

неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур 

санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, 

грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури» 

[2].   

https://zakon.rada.gov.ua/
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Загальний огляд законодавства про банкрутство банків та практики застосування 

відповідних норм у цій сфері правового регулювання свідчить про низку проблемних 

аспектів. Серед головних можна назвати деякі з найбільш поширених: 

По-перше, адміністративна процедура банкрутства банків, яка передбачена у 

чинному законодавстві, в Україні не працює або працює неефективно.  

По-друге, при оскарженні рішення про визнання банку неплатоспроможним 

виникає неузгодженість між адміністративними та господарськими судами.  

По-третє, в Україні головним засобом вирішення проблем банку, у тому числі 

тимчасових, який опинився у скрутному становищі, є ліквідація. 

По-четверте, у сфері правозастосування положень закону щодо ліквідації банків 

поки що не видно розуміння того, що ліквідація банку і ліквідація товариства 

(юридичної особи) – це дві різні процедури. 

У Методичних рекомендаціях НБУ щодо застосування комерційними банками 

Закону України «Про банкрутство» визначено: «Банкрутство – це неспроможність 

юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності у встановлений строк 

задовольнити вимоги кредиторів, повернути кредити банку та забезпечити обов’язкові 

платежі до бюджету [1]. 

Нестабільність банківської системи України та кризові явища в економіці 

призвели до масової збитковості та втрати ліквідності більшістю кредитних установ 

країни, а в деяких випадках і до банкрутства, за яким в умовах застосування 

неефективних шляхів його запобігання може відбутися ліквідація банку 

Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом не поширюється на банки, які виводяться з ринку або ліквідуються 

відповідно до законів України "Про банки і банківську діяльність" [6] та "Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб". 

Позитивним кроком щодо стабілізації у банківській системі стало прийняття 

Закону України № 2085 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності пов’язаних з банком осіб». 

Принципи українського права банкрутства формує наступний перелік:  

- принцип досудового оздоровлення неплатоспроможного суб’єкта; 

- принцип надання спроможності приватним боржникам поновити або 

реконструювати свою діяльність; 

- принцип захисту правової й адміністративної структур від наступного 

пришвидшеного ходу руйнування підприємства і виникнення спорів; 

- принцип реалізації відносин банкрутства (неспроможності) у певній 

процесуальній формі (у рамках провадження у справі про банкрутство); 

- принцип використання нормативно закріплених процедур банкрутства до 

неплатоспроможного боржника; 

- принцип впровадження та реалізації процедур банкрутства під контролем 

державних органів; 

- принцип відкриття провадження у справі про банкрутство при наявності 

необхідної та достатньої сукупності формальних та матеріально – правових фактів 

чітко визначених законодавчими приписами; 

- принцип наявності до боржника вимог декількох кредиторів (колективного 

або асоційованого кредитора) або принцип збігу вимог кредиторів на майно боржника;  

- принцип усунення випадкових привілеїв одного кредитора перед іншими 

кредиторами боржника. Кредитори наділяються можливістю здійснювати свої права у 

порядку, який визначений законом; 

- принцип рівномірного та розмірного задоволення вимог усіх кредиторів 

кредиторів неспроможного боржника із належного йому майна; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
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- принцип визначення більшості кредиторів не їх кількістю, а розміром їх 

вимог;  

- принцип обмеження правомочностей боржника (банкрута) щодо належного 

йому майна та незалежного керування справами боржника (банкрута) (за 

виключеннями встановленими законом); - принцип єдиного, неподільного об'єкту 

задоволення; - принцип задоволення вимог кредиторів лише у грошовій формі[4] 
Отже, наболілі проблеми та застарілі методи законодавці зробили спробу 

вирішити за допомогою нового Кодексу України З Процедур Банкрутства від 2019 року 

[1], де зазначено що банкрутство - визнана господарським судом неспроможність 

боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та 

реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, 

грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури. 
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ДИСПОЗИТИВНИЙ МЕТОД МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

приватноправові відносини – це відносини, які грунтуються на засадах юридичної 

рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності, суб'єктами яких є фізичні та 

юридичні особи [1].  

Це визначення приватноправових відносин нагадує норму, закріплену у ч. 1 ст. 1 

Цивільного кодексу України, якою встановлено : «цивільним законодавством 

регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані 

на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників» 

[2].  

Отже, приватноправові відносини, які є предметом міжнародного приватного 

права, та цивільні відносини, які регулюються цивільним законодавством, ґрунтуються 

на одних і тих же засадах : юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової 

самостійності.  

У правовій науці переважає точка зору, що цивільне право має власний метод 

правового регулювання - диспозитивний. О.Ф. Скакун зазначає: «Цивільному праву 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2343-12
http://bankruptcy.com.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
file:///D:/Vydannia/BOOKs-2021/Котуха_конференція/_blank
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
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властивий диспозитивний метод правового регулювання. Цивільні відносини 

складаються між фізичними та юридичними особами на основі рівності, вільного 

волевиявлення, майнової самостійності сторін» [3, с.366].  

Отже, юридична рівність суб’єктів, можливість здійснення ними вільного 

волевиявлення, їхня майнова самостійність є основними проявами диспозитивного 

методу правового регулювання.  

Л.А. Луць відносить диспозитивний метод до ознак приватного права [4, с.163].  

Ознакою, що відрізняє приватноправові відносини, що регулюються 

міжнародним приватним правом, від інших приватноправових відносин, є наявність 

іноземного елементу. Відповідно до п. 2 ч. 1 статті 1 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» іноземний елемент – це ознака, яка характеризує приватноправові 

відносини, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній або кількох з таких 

форм : хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за 

межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною 

особою; об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави; юридичний 

факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на 

території іноземної держави.   

Однак ця особливість не змінює ні змісту, ні характеру цих відносин. З огляду 

на це, можна стверджувати, що приватноправові відносини з іноземним елементом 

регулюються диспозитивним методом. 

Представники науки міжнародного приватного права не заперечують, що для 

цієї галузі загалом характерний диспозитивний метод регулювання. Однак відзначають, 

що для неї характерна наявність специфічних прийомів та способів регулювання 

правовідносин у зв’язку з наявністю в таких правовідносинах іноземного елемента. До 

таких методів відносять колізійний та матеріально-правовий метод  [5, с.11].   

Колізійний метод визначається як сукупність прийомів і способів регулювання 

правових відносин, що застосовуються за необхідності зробити вибір норми для 

регулювання таких правовідносин [5, с.12]. Однак, цей метод виражений лише в 

колізійних нормах, які безпосередньо не регулюють ті чи інші приватні відносини, а 

лише визначають норми права якої держави необхідно застосувати для їх 

врегулювання. Разом з тим, приватні відносини регулюються нормами відповідних 

галузей приватного права конкретної держави. До цих норм так званий колізійний 

метод жодного відношення не має. Розуміючи недосконалість такого підходу 

представники науки міжнародного приватного права розрізняють матеріально-

правовий метод як сукупність прийомів та способів врегулювання приватноправових 

відносин з іноземним елементом, за допомогою яких безпосередньо встановлюються 

правила поведінки учасників таких відносин, відносини регулюються по суті [5, с.19-

20]. 

Такий підхід до визначення методу міжнародного приватного права, на нашу 

думку, є хибним з огляду на таке. 

Як було вказано вище, приватно-правові відносини регулюються 

диспозитивним методом, враховуючи їхню природу, характер та зміст. Колізійний 

метод не може бути методом міжнародного приватного права, оскільки колізійні норми 

становлять лише частину норм міжнародного приватного права, не визначають 

конкретного правила поведінки для учасників приватних відносин з іноземним 

елементом. Колізійні норми є такими нормами, які вказують на те, норми права якої 

держави необхідно застосувати до тих чи інших приватних відносин з іноземним 

елементом. Правила поведінки учасників приватних відносин з іноземним елементом 

встановлюються безпосередньо нормами права конкретної країни. Відтак, приватні 

відносини регулюються методами тієї галузі права, норми якої застосовуються на 
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підставі колізійної норми. Велике значення колізійних норм є ознакою, яка 

характеризує міжнародне приватне право. Закріплення в міжнародному приватному 

праві великої кількості колізійних норм є, насамперед, проявом юридичної техніки.  

Щодо матеріально-правового методу міжнародного приватного права, то 

твердження про його наявність є надуманим, з огляду на те, що конкретні приватні 

відносини з іноземним елементом регулюються методом відповідної галузі права, до 

норм якої відсилають колізійні норми.    

Отже, визначальним методом міжнародного приватного права є диспозитивний 

метод правового регулювання. 
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ПОХОДЖЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Немає єдиного чітко встановленого терміну «цивілізація». У різні часи існувало 

й існує варіація пояснень цього слова: 

 як синонім культури – історично визначений рівень розвитку суспільства, 

творчих сил і здібностей людини, який проявляється у створенні нею перш за все 

матеріальних і духовних цінностей; 

  для позначення рівня, ступеня суспільного розвитку, що проявляється у 
сукупності культурних надбань (наприклад, антична цивілізація – унікальна культура, 

яка покладена в основу європейської культури наступних епох); 

 як ступінь суспільного розвитку, який слідує за дикістю і варварством (Л. 
Морган та Ф. Енгельс). Дикість – перший етап людської історії, який бере відлік з 

появою людини й закінчується виникненням гончарства. Це період становлення самої 

людини і раннього родового ладу (палеоліт і мезоліт). Варварство – наступний етап 

історії людства, який починався з виникнення гончарного виробництва і завершився з 

появою писемності; 

 або як характеристика капіталізму в цілому (таке пояснення характерне для 
ХІХ ст.). 

Сучасні науковці різних сфер здебільшого під цивілізацією розуміють 

сукупність унікальних економічних, соціальних, політичних, духовних, моральних, 

психологічних, ціннісних та інших структур, які відділяють одні історичні спільноти 

людей від інших. Отже, поняття «цивілізація» насамперед означає рівень соціального 

прогресу суспільства на певному історичному етапі його розвитку.   

Цивілізація — людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес 

зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://uk.wikipedia.org/wiki/Спільнота
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соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві 

тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд) [1]. 

Поняття «цивілізація» (від лат. civilis — громадський, суспільний, державний, 

громадянський) введене у науковий словник французьким просвітником Оноре 

Габріелем Мірабо 1756 року. Під цим визначенням французькі просвітники мали на 

увазі суспільство, засноване на засадах розуму та справедливості. 

Цивілізація – це та віха розвитку людства, коли міжособистісні соціальні зв’язки 

домінують над природними та суспільство починає розвиватись і функціонувати на 

своєму власному фундаменті. 

Даний термін у друкованому вигляді вперше використали в роботі «Давність, 

викрита у своїх звичаях» (1766 р.) французьким інженером Буланже: «Коли дикий 

народ стає цивілізованим, у жодному разі не слід вважати акт цивілізацій закінченим 

після того, як народу дано чіткі та незаперечні закони: потрібно, щоб він ставився до 

даного йому законодавства як до триваючої цивілізації». 

Проте, ця книга була опублікована після смерті автора та ще й не в первісному 

варіанті, а з істотною корекцією, зробленою бароном Гольбахом – автором неологізмів. 

Здебільшого сучасна цивілізація наділяється рисами, характерними для розвитку 

західного суспільства – ринкова економіка, яка ґрунтується на визнанні приватної 

власності абсолютною цінністю; демократичний політичний режим; правова держава; 

реалізація широкого кола прав і свобод людини; автономія особистості, взаємна 

відповідальність суспільства й особи. 

Англійський історик та філософ А. Тойнбі опублікував «Пізнання історії» 

(багатотомна праця), де він виокремив та описав декілька типів цивілізацій. Перша – це 

цивілізації «первинні» - нерозвинуті, пристосовані до життя у певних географічних 

умовах, слабкі, які легко виникають і легко гинуть. Наступна – «вторинні» цивілізації, 

які виникають у відповідь на «виклик», що змінив умови їхнього початкового 

існування. Заключна – «третинні» цивілізації – виникають на основі формування 

єдиних релігій і церков із «вторинних» цивілізацій. На середину ХХ ст., на думку А. 

Тойнбі, залишилося 7-8 із понад 30 цивілізацій, які існували (у своїй книзі (Тойнби А. 

Дж. Постижение истории: Пер. с англ./Сост. Огурцов А. П.; вступ. ст. Уколовой В. И.; 

заключ. ст. Рашковского Е. Б. — М.: Прогресс, 1991.) він писав про 13 самостійних 

цивілізацій). 

Цивілізації розвиваються незалежно одна від одної і їх загибель неминуча, якщо 

не вдасться сформувати єдину вищу релігію, створити на її основі «вселенську церкву» 

і «вселенську державу», тобто перейти до «третинної цивілізації».   

Для цивілізації як етапу суспільного розвитку характерне виділення соціуму з 

природи і виникнення протиріч між природними і штучними факторами розвитку 

суспільства. На даному етапі превалюють соціальні чинники життєдіяльності людини, 

прогресує раціоналізація мислення. Для цього етапу розвитку характерне переживання 

штучних продуктивних сил над природними [3]. 

Ознаки цивілізованості включають в себе: розвиток землеробства і ремесла, 

класове суспільство, наявність держави, міст, торгівлі, приватної власності і грошей, а 

також монументальне будівництво, «досить» розвинена релігія, писемність і т. п.[2]. 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Латинська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оноре_Габріель_Мірабо
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оноре_Габріель_Мірабо
https://uk.wikipedia.org/wiki/Просвітництво
https://uk.wikipedia.org/wiki/Суспільство
https://uk.wikipedia.org/wiki/Розум
https://uk.wikipedia.org/wiki/Справедливість
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  ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА 

 ЇЇ ВПЛИВ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ІНТЕГРАЦІЮ 

На сьогоднішній день цифрова трансформація створила унікальні виклики 

та можливості для українців так і для  країни  в цілому. Так, безумовно Європейська 

інтеграція України – це ключовий пріоритет зовнішньої політики України, який 

передбачає проведення системних реформ в усіх сферах життя відповідно до норм та 

стандартів ЄС. А цифрова трансформація дає можливості, прискорити 

реформування.  На даний час, в період нестабільності в країні, саме в інтересах 

українського народу крокувати в напрямку до європейської інтеграції,  оскільки це 

зміцнить державу та позитивно вплине на її відносини на міжнародній арені. Якщо 

Україна буде підвищувати рівень гарантій політичної незалежності, то це стане 

невід’ємною частиною зміцненню міжнародного авторитету. 

На сьогодні, термін «цифровий» знайшов широке застосування в політико – 

правових документах європейських організацій в різних словосполученнях – 

«цифровий розвиток», «цифровий світ», «цифрове суспільство», «цифрова Європа», 

«цифрова екосистема», «єдиний цифровий ринок», тощо. Активно використовується 

і поняття «цифровізація», яке трактуються науковцями як спосіб організації всіх 

сфер суспільного життя навколо цифрових комунікаційних та медіа – інфраструктур 

і перехід соціальної взаємодії від аналогових технологій до електронних. Також, 

останнім часом в країні можна почути таке слово, як «діджиталізація», цей термін з 

великим відривом очолив список найвідвідуваніших слів словника сучасної 

української мови та сленгу «Мислово», а кількість його переглядів зросла на 1,535% 

у порівнянні з минулим роком. Неологізм, який увійшов в українську мову лише 

кілька років тому, є транслітерацією англійського digitalization та, згідно з 

визначенням словника, означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язанні з 

використанням цифрових технологій. Слово являє собою спрощену форму більш 

точного терміну «цифрова трансформація» та є проявом глобальної цифрової 

революції [2]. 

У висновках Європейської ради від 19 жовтня 2017 року зазначається, що 

цифровізація надає величезні можливості для інновацій, економічного зростання, 

створення робочих місць, сприяє конкурентоспроможності та підвищує творче та 

культурне різноманіття. Використання цих можливостей вимагає спільного 

вирішення викликів, що виникають внаслідок цифрової трансформації та перегляду 

політики в тих сферах, які впливають на процеси цифровізації. 

Одночасно, величність масштабу цього процесу, його всеосяжність та вплив 

на життя кожного громадянина України робить необхідним здійснення потужної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Цивілізація
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks%20/History/Eras%20/intro_4.php
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роз’яснювальної та комунікаційної роботи в Україні. З цього постає питання 

реалізації цифрової трансформації, що є надзвичайно важливими та актуальними 

на сьогодні.  Це зумовлено вимогами часу, тобто розвитком сучасних інформаційних 

і комунікаційних технологій, відповідним їх використанням в усіх сферах життя, а 

також, зростанням кількості та якості інформації, засвоєння якої не можливе без 

відповідного впровадження зазначених інформаційних технологій. 

У свою чергу, це передбачає модернізацію всієї системи державного 

управління. Якщо раніше проблема цифрового суспільства становила інтерес лише 

для науковців, то в наш час – це питання державної ваги. На сьогодні кожний 

ведучий політик, діяч, якщо він хоче бути почутим, повинен активно 

використовувати зазначені технології і не просто використовувати, а й за їх 

допомогою формувати свій імідж, імідж своєї держави, імідж як зовнішній, так і 

внутрішній. Відомо, що інформація лише тоді стає знанням, коли вона почута і 

сприйнята (засвоєна). Без цього будь-які події, що відбуваються у світі, не будуть 

сприйматися як події на рівні громадськості. Хоч би, скільки велася розмова про 

відкритість і прозорість влади, але якщо не будуть працювати ці механізми 

відкритості, поки громадяни не матимуть можливості ними скористатися, все це 

залишиться в кращому разі гарними намірами. 

Україна вже кілька років поспіль намагається впровадити процеси 

цифровізації держави для покращення умов ведення бізнесу, оптимізації комунікації 

між громадянами та інститутами державної влади. Таким чином, ініціатива 

попереднього уряду була зорієнтована на розвиток сервісної моделі держави для 

подолання інституційних перепон у розвитку економіки та надання 

адміністративних послуг. 

Так зокрема в Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на  2018-2020 роки визначено, що основна мета цифровізації полягає у 

досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, 

а також трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. 

Такий приріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які 

стосуються цифровізації, будуть інтегровані, зокрема, в національні, регіональні, 

галузеві стратегії і програми розвитку. Цифровізація є визнаним механізмом 

економічного зростання завдяки здатності технологій позитивно впливати на 

ефективність, результативність, вартість та якість економічної, громадської та 

особистої діяльності. Масштаб і темп цифрових трансформацій мають стати 

основними характеристиками економічного розвитку [1]. 

Також зазначено, що при системному державному підході цифрові 

технології будуть значно стимулювати розвиток відкритого інформаційного 

суспільства як одного з істотних факторів розвитку демократії в країні, підвищення 

продуктивності, економічного зростання, а також підвищення якості життя громадян 

України [1].  

Інформаційна революція, що характеризується масовим поширенням 

інформаційних технологій серед населення та бізнесу, їх постійним удосконаленням 

та адаптацією здійснює суттєвий вплив на розвиток національної та регіональної 

економіки. На думку Сєнкевича О.Ф.  результати наукових досліджень створили 

вагоме теоретико-методологічне підґрунтя для трансформаційних процесів 

економіки, проте недостатньо ще використані можливості цифрових технологій в 

умовах розвитку трансформаційних процесів територіально-економічних систем [4, 

с.18]. 

Сучасні дослідження вчених Д. Тапскотт, М. Кастельс, Т. Месенбург, В. 

Апальков, О. Гудзь, В. Компанієць, С. Кубів, В. Ляшенко, О. Вишневський, І. 
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Тушканов, К. Шваб та інших присвячені проблематиці цифрових або ІТ-

трансформацій в межах країни, галузей суспільної діяльності (державне управління, 

промисловість тощо) або в реальному секторі економіки (на підприємстві). Ткачук 

Г.О. висловлює думку що процеси Євроінтеграції та висока конкуренція на ринку 

продовольчих товарів стали гарною мотивацією щодо активізації ІТ-діяльності на 

підприємствах [5, с.42]. 

Без сумніву можна стверджувати, що одним із головних факторів зростання 

світової економіки в найближчі 5–10 років є цифровізація. Крім прямого підвищення 

продуктивності, яке отримують компанії від цифрових технологій, є ланцюг 

непрямих переваг цифровізації, такі як економія зусиль та часу, створення попиту на 

нові товари й послуги, відмінна якість та цінність тощо. Цифрова економіка охоплює 

бізнес у всіх галузях економічної діяльності, тобто не тільки в секторі інформації та 

телекомунікацій, а й у базових галузях промисловості, в сільському господарстві, 

будівництві тощо. Цифровізація стане головним інструментом для досягнення 

стратегічної цілі України — збільшення ВВП та забезпечення добробуту, комфорту 

та якості життя українців на європейському рівні. Саме тому нині в нашій державі 

цифрові технології розглядаються в якості основи сталого розвитку та визнається 

необхідність формування цифрової економіки та суспільства. Водночас розбудова 

цифрової економіки актуалізує багато для системного їх вирішення. 

Проблеми цифровізації економіки в Україні особливо актуалізуються з 

огляду на подальшу імплементацію угоди про асоціацію із ЄС. Важливим фактором 

є зростання обсягів експорту IT-послуг і в такий спосіб формування власної 

цифрової економіки, водночас у такий спосіб збільшуючи обсяги надходження 

податків до бюджету. Також  реалії сьогодення вимагають використання 

стимулювання розвитку експорту цифрових технологій з метою розвитку 

внутрішнього та збільшення частки на зовнішньому ринку IT-послуг. При цьому 

позитивним моментом є також створення робочих місць. Зазначене й інші заходи 

цифровізації національної економіки повинні сприяти взаємовигідній участі країни у 

єдиному європейському цифровому просторі, в тому числі  гармонізації наукових 

ініціатив України з Європейським дослідницьким та інноваційним простором. 
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ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТЯГНЕННЯ НЕУСТОЙКИ (ШТРАФУ ПЕНІ) У 

ВИПАДКУ ВЧИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Метою даного дослідження є висвітлення проблеми стягнення неустойки 

(штрафу, пені) у випадку вчинення господарського правопорушення. 

Неустойка є різновидом штрафної санкції, розмір якої визначається законом або 

договором у процентному відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання. 

Неустойка застосовується, як правило, як штрафна санкція у разі прострочення 

виконання майнових зобов'язань (поставка, купівля-продаж, міна тощо). Розмір 

неустойки за прострочення виконання зобов'язань загалом не залежить від терміну 

прострочення виконання. Наприклад, за прострочення або недопоставку продукції 

постачальник сплачує покупцеві неустойку в розмірі 8 відсотків вартості непоставленої 

у строк продукції за кожною окремою позицією номенклатури. Зазначена неустойка є 

штрафною, оскільки сторона, яка порушила умови договору поставки, відшкодовує 

іншій стороні заподіяні внаслідок цього збитки без зарахування сум неустойок. 

Згiднo iз пoлoжeннями Гoспoдaрськoгo кoдeксy Укрaїни, y сфeрi 

гoспoдaрювaння зaстoсoвyються тaкi види гoспoдaрських сaнкцiй: вiдшкoдyвaння 

збиткiв; штрaфнi сaнкцiї; oпeрaтивнo-гoспoдaрськi санкції [1].   

Штрaфними сaнкцiями y ГК Укрaїни визнaються гoспoдaрськi сaнкцiї y виглядi 

грoшoвoї сyми (нeyстoйкa, штрaф, пeня), якy yчaсник гoспoдaрських вiднoсин 

зoбoв’язaний сплaтити y рaзi пoрyшeння ним прaвил здiйснeння гoспoдaрськoї 

дiяльнoстi, нeвикoнaння aбo нeнaлeжнoгo викoнaння гoспoдaрськoгo зoбoв’язaння.   

Нeyстoйкa (штрaфнi сaнкцiї) – цe визнaчeнa зaкoнoм aбo дoгoвoрoм грoшoвa 

сyмa, якy бoржник сплaчyє крeдитoрoвi y рaзi нeвикoнaння aбo нeнaлeжнoгo 

викoнaння дoгoвiрних зoбoв’язaнь. 

Вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвствa зaгaльнi зaсaди зaстoсyвaння нeyстoйки 

пeрeдбaчeнo як y Цивiльнoмy кoдeксi Укрaїни, тaк i в Гoспoдaрськoмy кoдeксi 

Укрaїни, щo зyмoвлює нeoбхiднiсть визнaчeння yмoв зaстoсyвaння зaзнaчeних aктiв 

при стягнeннi нeyстoйки зa нeвикoнaння тa нeнaлeжнe викoнaння дoгoвoрiв пoстaвки. 

Існyють дeякi рoзбiжнoстi в рeгyлювaннi нeyстoйки в ЦК Укрaїни тa ГК 

Укрaїни.  

Пo-пeршe, y ЦК Укрaїни нeyстoйкa викoристoвyється як рoдoвe пoняття дo 

штрaфy i пeнi, прoтe зi змiстy норм ГК Укрaїни вихoдить, щo нeyстoйкa є сaмoстiйнoю 

штрaфнoю сaнкцiєю пoряд зi штрaфoм тa пeнeю, a нe yзaгaльнюючoю для них 

категорією [1].  

При цьoмy ГК Укрaїни нe нaдaє критeрiї рoзмeжyвaння зaзнaчeних трьoх 

кaтeгoрiй. iз цьoгo питaння Вищий гoспoдaрський сyд зaзнaчив , щo oскiльки ГК 

Укрaїни нe мiстить визнaчeнь нeyстoйки, штрaфy тa пeнi, щo сплaчyються в рaзi 
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нeвикoнaння aбo  нeнaлeжнoгo викoнaння гoспoдaрськoгo зoбoв’язaння, слiд вихoдити 

з визнaчeнь y ЦК Укрaїни.   

Пo-дрyгe, вiдпoвiднo дo ЦК Укрaїни прeдмeтoм нeyстoйки мoжyть бyти як 

грoшi, тaк i iншe мaйнo [2], тoдi як зa ГК Укрaїни – тiльки грoшoвi кoшти (ст. 230).   

Пo-трeтє, вiдпoвiднo дo ЦК Укрaїни рoзмiр зaкoннoї нeyстoйки мoжe бyти 

змiнeнo в дoгoвoрi [2], тoдi як зa ГК вiн є iмпeрaтивним (ч. 1 ст. 231).  

Пo-чeтвeртe, зa ЦК Укрaїни зaгaльним прaвилoм є штрaфнa нeyстoйкa (ст. 624). 

Дуже вдало і чітко висловлює суть неустойки професор В.В. Вітрянський. 

"Привабливість неустойки, її широке вживання в цілях забезпечення договірних 

зобов'язань пояснюються, перш за все, тим, що вона є зручним засобом спрощеної 

компенсації втрат кредитора, викликаних невиконанням або неналежним виконанням 

боржником своїх зобов'язань. 

Ч.1 ст. 549 Цивільного кодексу вказує, що неустойка – є грошовою сумою або 

іншим майном, яке боржник повинен надати кредиторові у разі порушення боржником 

зобов’язання. Варто сказати, що неустойкою може бути не тільки грошова сума, але і 

інше майно  

Відповідно до змісту норм ЦК під майном, яке може бути предметом того виду 

зобов’язаня, що аналізується, слід розуміти рухoме та нерухоме майно (тобто майнові 

права неустойкою не визнаються) [2]. 

Досить складним механізмом є стягнення з боржника неустойки, тому що не є 

зрозумілим до якого виду неустойки вона відноситься, а звідси – як воно повинно 

обчислюватися та встановлюватися у договорі чи законі. 

Відповідно до ч.2. ст. 549 ЦК штраф – неустойка, що обчислюється у відсотках 

від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. 

Пеня – неустойка, яка може обчислюватись у відсотках від суми несвоєчасного 

виконання грошового зобов'язання за кожен день прострочення зобов'язання. Штраф 

може встановлюватись за порушення зобов'язання, в той час як пеня – на випадок 

прострочення виконання зобов'язання, тобто вона існує для забезпечення своєчасного 

виконання обов'язків боржника. Тому можна сказати, що пеня це тривала неустойка, 

що стягується за кожен послідуючий період прострочення невиконаного в строк 

(певний термін) зобов'язання. 

Крім того, що було зазначено вище, поділ неустойки на пеню і штраф, можна 

класифікувати неустойку по ряду інших заснований. Зокрема, по підставах виникнення, 

розрізняють законну і договірну неустойки. 

Законна неустойка - є таким видом неустойки, який встановлює законодавство і 

підлягає стягненню незалежно ось того, передбачений чи обов'язок її сплати за угодою 

сторін. 

Договірна неустойка, як правило, може бути застосована в таких випадках, коли 

не встановлена законна неустойка. В той же час, розмір законної неустойки може бути 

збільшений угодою сторін, якщо це не суперечить положенням законодавства. 

Штрафні санкції в господарському законодавстві. 

Штрафні санкції є однією із форм господарсько-правової відповідальності, які 

покладають на контрагента за невиконання чи неналежне виконання взятого на себе 

зобов’язання. Термін «санкція» походить від латинського — sanctio: найсуворіша 

постанова. 

З відшкодуванням збитків особа, що порушила правила здійснення 

господарської діяльності або господарське зобов’язання, повинна сплатити стороні, 
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права якої порушено, штрафні санкції. Тобто у правопорушника виникає так звана 

штрафна відповідальність. Штрафна відповідальність, на відміну від відповідальності 

за завдання збитків, має передусім караючу, а не компенсаційну функцію. 

Відповідно до Господарського кодексу України, штрафними санкціями 

визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми, назви яких: неустойка, 

штраф, пеня. Господарським кодексом не визначається, що слід розуміти під кожним з 

цих видів господарських санкцій і чим вони відрізняються одна від одної [1]. 

Штрафні санкції - це штраф, який сплачується договірною стороною у випадку 

порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним законодавством. 

Варто зазначити, що важливим є питання визначення розміру, в якому 

стягуються штрафні санкції. Цей розмір може бути визначено як у договорі, так і в 

законодавстві. Відмінним від визначення розміру заподіяних збитків, де діють оціночні 

категорії, штрафні санкції є строго прив’язаними до суми невиконаного зобов'язання, 

відсоткового співвідношення, днів прострочення. За загальним правилом, якщо 

законом визначено розмір штрафних санкцій, 

змінити його за погодженням сторін не можна, такі зміни будуть вважатися 

нікчемними. 

Крім того, законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли 

допускається стягнення тільки штрафних санкцій (виключні штрафні санкції): 

- збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад штрафні санкції; 

- за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції 

(альтернативні штрафні санкції). 

У разі, якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із 

збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій [5, с. 65]. 

При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов’язання 

боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, 

але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. 

Оскільки неустойку дуже часто використовують і в інших галузях права, то 

виникають правові колізії між нормами Цивільного кодексу та основними 

нормативними актами інших галузей права. Це привертає увагу до того, що 

законодавство України є неузгодженим і потребує удосконалення. 

Отже, проаналізувавши поняття цивільно-правової і господарсько-правової 

відповідальності, її форм, можна навести наступні висновки. 

Неустойка – грошова сума або інше майно,які боржник повинен передати 

кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Неустойка за Цивільним 

Кодексом може виступати у вигляді штрафу та пені. 

Штрафні санкції – це є господарські санкції у вигляді грошової суми, яку 

учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити в разі порушення ним правил 

здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання 

господарського зобов'язання. При цьому Господарський кодекс виділяє такі види 

штрафних санкцій як неустойка, штраф, пеня. У такому підході Господарського 

кодексу до класифікації штрафних санкцій є певні недоліки. Так, визначення видів 

штрафних санкцій Господарський кодекс не містить. Відсутнє і чітке відмежування їх 

одна від одної [4, с. 119]. 

У Господарському кодексі неустойка, штраф, пеня визначаються як окремі 

санкції, а у Цивільному кодексі штраф і пеня є видами неустойки, отже вважається що, 

неустойка в ЦК є значно ширшим поняттям [3, с. 90]. 



45 

Неустойка (штраф, пеня) може нараховуватися за домовленістю сторін, а також 

на підставі норм закону. Для стягнення неустойки законодавством передбачені строки 

позовної давності та строки застосування неустойки (пені). Якщо пеня не передбачена 

ні законом, ні договором, з порушника можна стягнути борг з урахуванням індексу 

інфляції, а також 3 % річних від простроченої суми.  
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ПРЕЦЕДЕНТНА ДОКТРИНА «ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА»  

В ПРАКТИЦІ ЄСПЛ ТА У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 Українська правова система у наш час перебуває на стадії реформування та 

імплементації європейських стандартів до українських реалій. Окремими нормативно-

правовими актами встановлено, що судова практика є джерелом права. Насамперед це 

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, який визначає практику 

Європейського суду з прав людини джерелом права в Україні».[2, c.15] У ч. 2 ст. 8 та ч. 

5. ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 року вказано, 

що принцип верховенства права у кримінальному проваджені та кримінальне 

процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ). [5, c.24] Проте в кодифікованих 

нормативно-правових актах прямо не вказано, що судовий прецедент є джерелом права. 

В українській правовій системі прецедент не визнається джерелом права, а власне 

практика Європейського суду з прав людини на законодавчому рівні закріплена як 

джерело права у відповідності із статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 

3477-IV. На підставі вищенаведеного судам слід застосовувати при розгляді справ 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція) та 

практику ЄСПЛ як джерело права.[2] 

 У сучасному європейському підході до захисту прав людини та безперечно у 

практиці Європейського суду з прав людини відносно нещодавно було застосовано 

доктрину «плодів отруєного дерева» щодо недопустимих доказів як концепцію 

позитивних зобов’язань держави, спрямованих на сприяння реалізації та забезпечення 

ефективного механізму юридичного, та передусім судового захисту основоположних 

прав людини, а також запобігання їх порушення з боку третіх осіб.  Використовується 

також формулювання зазначеного поняття як «плід отруєного дерева». Відповідно до 

цієї доктрини, якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані з його 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1574
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find#Text
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допомогою, будуть вважатись також неналежними. Таким чином недопустимими є 

докази, здобуті із суттєвим порушенням прав та свобод людини. Зважаючи на те, що 

саме виконання чи невиконання державою своїх зобов’язань у випадках порушення 

того чи іншого права, передбаченого Конвенцією, фактично виступає предметом 

розгляду цієї міжнародної судової установи, то неналежна обізнаність щодо основних 

концепцій, якими оперує європейське право, є одним з вагомих факторів, що є 

передумовою входження України до країн-лідерів за кількістю звернень її громадян до 

Європейського суду. У той же час, оскільки Законом України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» практику ЄСПЛ 

віднесено до джерел права України, ця конструкція де-факто є частиною українського 

правопорядку. Все це доводить нагальну потребу комплексного дослідження доктрини 

«плодів отруєного дерева» в сфері прав людини та її послідовного впровадження в 

національну правову традицію.   

Доктрина «плодів отруєного дерева» (fruit of the poisonous tree) сформульована 

Європейським судом з прав людини у справах «Гефген проти Німеччини», «Тейксейра 

де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України» «Балицький проти України», 

«Нечипорук і Йонкало проти України», «Яременко проти України». [1] Основою цієї 

доктрини є те, що на думку ЄСПЛ, надається оцінка допустимості цілого ланцюжка 

доказів, що базуються один за іншим, а не кожного окремого доказу. Так у рішенні по 

справі «Нечипорук і Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини 

зазначив, що докази, отримані в кримінальному провадженні з порушенням 

встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від 

доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення 

для засудження обвинуваченого судом. У рішеннях у справах «Балицький проти 

України», «Тейксейра де Кастро проти Португалії», «Шабельник проти України» 

ЄСПЛ застосував різновид доктрини «плодів отруєного дерева», яка полягає в тому, що 

визнаються недопустимими не лише докази, безпосередньо отримані з порушеннями, а 

також докази, які не були б отримані, якби не було отримано перших. Таким чином, 

допустимі самі по собі докази, отримані за допомогою відомостей, джерелом яких є 

недопустимі докази, стають недопустимими. Доктрина прийшла із країн з англо-

саксонською системою права. Відповідно до законодавства США (правило 402 

Федеральних правил про докази США 1975 року)всі належні докази є допустимими, 

якщо інше не встановлено Конституцією США, актами Конгресу або висновками 

Верховного Суду США. Неналежний доказ є недопустимим. У більшості випадків 

законність або незаконність отримання доказів виробляється судовою практикою. [7, 

с.46]  Слід також зазначити, що у західній континентальній Європі не усі країни 

дотримуються такого категоричного підходу. Так, наприклад, у Німеччині суди схильні 

визнавати докази, отримані в результаті незаконного обшуку, а також докази, отримані 

в результаті розслідування, заснованого на доказах, отриманих незаконним шляхом. 

ЄСПЛ на противагу такому підходу виходить з того, що при недопустимості одного 

доказу в єдиному ланцюжку суд повинен вирішити питання про справедливість 

судового розгляду в цілому. Тобто якщо процес по даній справі в цілому і загалом 

справедливий, то й отримані у незаконний спосіб докази можуть бути прийнятними 
(рішення ЄСПЛ у справі «Хан проти Сполученого Королівства»). [1] 

 Відповідно до положень Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, яку Верховна Рада України ратифікувала, прийнявши відповідний закон, а 

також відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини», практика Європейського суду з прав людини є 

джерелом українського права. Існують не поодинокі випадки звернення національних 

судів до положень Конвенції та практики Європейського суду з прав людини при 
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винесенні ними рішень. При цьому, за юридичною силою застосування практики 

Європейського суду з прав людини буде рівноцінним до обов'язковості дотримання 

міжнародних договорів. Таким чином  вищезазначена доктрина безперечно має своє 

опосередковане правове втілення в законодавстві України. Так, недопустимими є 

докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, 

гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, 

здобуті з істотним порушенням прав та свобод людини. 
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ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ УМОВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

Нормативно-правові акти, які регулюють землевпорядне проектування у 

сільському господарстві з приводу перерозподілу земель, вимагають удосконалення. 

Оскільки досі немає належного правового врегулювання проблем землекористувань 

колективної власності, адже під час приватизації земель колективних 

сільськогосподарських підприємств паюванню підлягали лише сільськогосподарські 

угіддя – рілля, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища, а несільськогосподарські 

угіддя, що раніше були передані у колективну власність, до процесу розподілу залучені 

не були, то на цих угіддях розміщена інфраструктура, необхідна для ведення 

сільськогосподарського виробництва, господарські двори, механізовані токи, тракторні 

бригади, гаражі, полезахисні лісосмуги, колишні колгоспні ліси тощо [3]. Зокрема, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_02_07/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf
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існують суттєві проблеми і з використанням земельних ділянок під запроектованими 

при проведенні паювання польовими дорогами. Переважна більшість таких доріг до 

цього часу є колективною власністю колишніх членів колективних 

сільськогосподарських підприємств, у зв'язку з чим законним чином оформити право 

користування ними неможливо. Як було відзначено вище, в переважній більшості вони 

не сформовані в окремі земельні ділянки, і фактично використовуються не як дороги, а 

як рілля. З урахуванням того, що загальна площа таких доріг складає біля 2% площі 

кожного масиву, загальна їх кількість в Україні складає біля 500 тис. га. Значною 

проблемою є також і стан польових лісосмуг та інших захисних насаджень, що 

обмежують масиви земель сільськогосподарського призначення і створені для їх 

обслуговування. Земельні ділянки під такими насадженнями продовжують перебувати 

у колективній власності колишніх членів колективних сільськогосподарських 

підприємств. Завдяки багаторічній законодавчій невизначеності механізму управління 

землями колективної власності, такі землі фактично не мають реального власника 

(землекористувача), внаслідок чого лісосмуги масово вирубуються, що вже зараз 

сприяє ерозії ґрунтів та несприятливо впливає на стан довкілля [1]. Відповідно, такі 

умови унеможливлюють забезпечення раціонального землевпорядкування території 

новостворених аграрних формувань.  

Упродовж початкових етапів реформування земельних відносин формування 

визначених ділянок земель сільськогосподарського призначення потребувало істотних 

затрат часу та коштів. При цьому, земельні ділянки передавалися у власність через 

виділення відповідних земельних паїв. Очікувалося, що впродовж незначного 

перехідного періоду розпочнеться консолідація цих земель, а нові землевласники 

проводитимуть роботи із формування визначених земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, а також вноситимуть їх до кадастрового обліку 

земель. Проте, через фінансові проблеми землевласників і відсутність ефективної 

системи управління земельними ресурсами, такої консолідації не відбулося. У зв’язку з 

цим, у липні 2018 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 

призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» [4]. Цей 

Закон фактично став інструментом використання масиву земель 

сільськогосподарського призначення, закріпленим на законодавчому рівні. У даному 

Законі визначаються правила використання земельних масивів, що регулюють процес 

надання права землекористувачу, який використовує значну частину земель масиву, на 

одержання в оренду земель під польовими дорогами (із визначенням обов’язку 

встановлення земельних сервітутів для доступу до інших земельних ділянок масиву), а 

також використання земельних ділянок під лісосмугами та іншими захисними 

насадженнями на праві оренди, право на яке буде набуватись без проведення земельних 

торгів [4]. 

Слід зазначити, що запропонований інструмент не є консолідацією земель у 

класичному її розумінні. Фактичної консолідації земель нині можливо досягнути тільки 

завдяки припиненню дії мораторію на продаж сільськогосподарських земель. 

Водночас, запропонований інструментарій надасть можливість подолання багатьох 

наявних проблемних аспектів у використанні земель сільськогосподарського 

призначення у відповідних масивах, а також набуде статусу певного блоку для 

порушення законодавчо встановлених прав і свобод власників та користувачів 

земельних ділянок. 

Передусім, слід запровадити реалізацію робіт із землеустрою, а саме 

інвентаризацію та формування єдиних масивів земель у процесі організації 
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землекористування у сільському господарстві. Поряд з тим, нині відсутні ратифіковані 

нормативні документи із землеустрою, які регулюють порядок реалізації зазначених 

робіт. Нині не досягнуто єдиної думки в самому розумінні поняття «консолідація» і 

змісту процесу його функціонування. На нашу думку, першочерговим питанням є 

законодавче закріплення поняття консолідації земель сільськогосподарського 

призначення в Земельному кодексі України, як інтегрованої системи заходів з 

організації території землекористувань через об’єднання роздрібнених земельних 

ділянок у компактні масиви, а також створення механізмів щодо уникнення подальшої 

фрагментації земель. Також відповідним визначенням варто було б доповнити ст. 1 

Закону України «Про землеустрій». 

Тоді як основною ціллю перерозподілу земель є їх розмежування між 

землевласниками за умови гарантування визначених прав та свобод у цьому аспекті, то 

метою консолідації земель є забезпечення відповідних територіальних умов для 

збалансованого землекористування, об’єднаних в єдине ціле. За перерозподілу земель 

земельна ділянка, яка перебуває у приватній власності, є об’єктом нерухомості. За 

консолідації земель земельна ділянка, яка перебуває у приватній власності, є засобом 

виробництва та об’єктом ведення господарської діяльності. Тому за другого варіанту 

всі ділянки в межах одного земельного масиву є одним землекористуванням (або ж 

його частиною) за відповідних умов, а саме: коли ці ділянки передбачають 

застосування однакового технологічного процесу; земельні ділянки мають спільний 

юридичний базис; у разі відсутності суперечностей визначених прав відповідних 

землевласників. За нинішніх умов слід передусім збалансувати взаємини 

землевласників та агропідприємств, які володіють відповідними ділянками в межах 

спільних визначених земельних масивів. Основною умовою цього збалансування нині є 

реалізація комплексу робіт із землеустрою, які передбачають еколого-економічне та 

інституційно-правове обґрунтування щодо об’єднання сільгоспугідь, що є власністю 

низки аграріїв. 

Варто теж наголосити на незадовільності межового визначення у земельних 

масивах. Адже розробка документів із землеустрою, згідно яких здійснювалося 

паювання земель, відбувалася подекуди не зовсім ретельно, своєчасно, на неякісному 

рівні та навіть без фактичного перебування на земельних ділянках. Унаслідок такої 

ситуації реальні межі та розташування земельних ділянок нерідко значно різняться із 

задекларованими у нормативно-правовій документації [2]. 

Доволі істотні питання виникають і щодо відтворення даних про ділянки в межах 

земельного масиву у Державному земельному кадастрі. Так, мало не в кожному масиві 

земель сільськогосподарського призначення існує деякий обсяг площ, за якими не 

відображено жодних даних у Державному земельному кадастрі, а саме: ділянки, межі 

яких встановлено до 2004 р. (тобто до моменту, коли було започатковано електронну 

базу кадастрових даних); невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки; земельні 

ділянки під проектними польовими дорогами тощо. З метою подолання зазначених 

проблем слід законодавчо встановити відповідні нормативно-правові інструменти, які 

регулюватимуть здійснення інвентаризації земельного масиву. Поряд з цим, 

інвентаризація повинна передбачати не лише визначення та декларування наявних 

проблем (згідно чинної законодавчої бази), а й їх подолання. Унаслідок інвентаризації 

земель усі виявлені недоліки щодо межових аспектів та співрозташування земельних 

угідь повинні бути усунуті, а всі дані про землі, які знаходяться в межах масиву, – 

занесені до Державного земельного кадастру. 
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ОБМЕЖЕННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ПРИ 

РОЗГЛЯДІ МАЛОЗНАЧНИХ СПРАВ 

        Аналізуючи сферу судоустрою та судочинства, можна проглянути появу певних 

системних змін. Найбільш актуальні та значні зміни для нашого національного 

законодавства в сфері регулювання малозначних діянь відображаються прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» , 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Одним із етапів цих змін стало 

прийняття Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», ці новели 

українського законодавства кардинально оновили Цивільний процесуальний кодекс 

України [1]. Ці зміни спрямовані на зміцнення судового захисту та спрощення 

реалізації правосуддя в Україні. Яскравим прикладом цих новел є розмежування 

позовних проваджень на спрощене та загальне. Саме в загальному позовному 

провадженні розглядаються, досліджуючи нами, малозначні..справи. 

 Відповідно ч. 6 ст. 19 ЦПК України малозначні справи розмежовуються на ті, у 

яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб та справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які 

підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, 

ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб [2].  ///// 

  Розгляд судом малозначних справ в першій інстанції хоч і здійснюється за 

правилами загального позовного провадження, але проводиться за правилами 

спрощеного позовного провадження тому має свою специфіку проведення. ……… 

           В ч.5 ст. 279 ЦПК України встановлене загальне правило, яке вказує, що суд 

може розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження не 

повідомляючи сторони, окрім випадків, коли така сторона надала відповідне 

клопотання [2]. У такому клопотанні сторона повідомляє суд про необхідність 

повідомлення її про час судового засідання. 
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          Форму участі прокурора процесуальна наука визначає в зовнішній діяльності 

прокурора. Вона визначається законом, має свій зміст та ним обумовлена, це можливий 

правомочний вплив прокурора на цивільне провадження, який в себе включає 

правомочність прокурора на порушення чи вступ в уже існуюче цивільне провадження, 

яке розпочате іншими особами. Узагальнюючи вище викладене, можна дійти висновку, 

що форма участі прокурора в суді, по суті своїй, це можливість впливати на цивільний 

процес. 

           Аналізуючи питання участі прокурора саме у малозначних справах, можна з 

упевненістю говорити про неврегульованість питання щодо можливості ініціювати 

клопотання про необхідність проведення судового засідання [3, с.133]. Таке клопотання 

може бути заявлене лише сторонами справи або призначене судом. Варто також 

зазначити, що при вступі прокурора у справу, яка порушена за позовом іншої особи в 

суді першої інстанції, прокурор має обмежені представницькі функції. 

///////////////////////////////////////// 

           До такого висновку ми можемо дійти, якщо звернемось до змісту ч. 3 ст. 56 ЦПК 

України, вона зазначає, що прокурор має право вступити в судовий тільки до початку 

розгляду справи [2].                                                ……………………………….. 

         Продовжуючи перелік обмежень ч. З ст. 56 ЦПК України щодо участі прокурора в 

розгляді малозначних справ, можна додати те, що в суді першої інстанції прокурор 

може вступати в цивільний процес лише на етапі підготовчого провадження, яким 

згідно ст.197 ЦПК України є підготовче засідання [2]. Варто зауважити, що таке 

засідання у порядку спрощеного позовного провадження не проводиться. Щодо 

обмеженого переліку дій, які можуть вчинятися прокурором, то до нього варто віднести 

подання прокурором в особі відповідача відзиву або зустрічного позову, а в інтересах 

третьої особи (із самостійними вимогами) позову чи пояснень щодо позову або відзиву.                                              

             Отже, можна дійти висновку, що досліджувана мною форма реалізації функції 

прокурора має формальний характер. Все вище вказане наводить на думку про те, що 

наявні процесуальні обмеження для прокурора практично нівелюють можливості 

впливу та участі прокурора на цивільний процес в суді першої інстанції. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

      Вопрос преступности среди лиц, не достигших совершеннолетия, существовал, а 

также остается одним из актуальных и в тот же момент непростых вопросов нашего 

общества. За последние 10 лет число правонарушений, совершаемых лицами, не 

достигших совершеннолетия, значительно возросло. Несовершеннолетними Уголовный 

кодекс РК признает лиц, которым на момент совершения уголовного преступления 

исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.  

      В основе применения Уголовного законодательства лежат те же принципы, 

какие имеют отношение как к взрослым, так и к лицам, не достигшим 

совершеннолетия. Но данное никак не обозначает, то что к несовершеннолетним могут 

использоваться нормы Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РК в 

одинаковых основаниях со взрослыми. Отталкиваясь от разумного, бережливого 

отношения к несовершеннолетним, уголовное законодательство обязует судебно-

следственные органы с особенной осмотрительностью подходить к привлечению их к 

уголовной ответственности, а также назначении им уголовного  наказания. 

      Уголовный кодекс Республики Казахстан выделяет самостоятельный раздел, 

предназначенный особенностям уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних (раздел 6). В разделе содержатся положения, регулирующие 

систему и виды наказаний, их назначение несовершеннолетним и освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. Из 12 наказаний, предусмотренных в 

Уголовном кодексе РК для всех категорий осужденных, к лицам не достигшим 

совершеннолетия могут использоваться только лишь 6: штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, привлечение к общественным работам, 

исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы(ст.81 УК РК)[1]. 

       Как отмечает М.М. Бабаев, «анализ всего комплекса законодательных норм об 

уголовной ответственности несовершеннолетних наглядно убеждает, что нормы эти 

создают для подростков режим ответственности, существенно более льготный, чем 

взрослым преступникам при равных обстоятельствах» [2]. Это видно и из норм, 

устанавливающих возрастной критерий уголовной ответственности и определяющих 

перечень деяний, за совершение которых уголовная ответственность наступает с 14 лет, 

из положения закона, обуславливающего условия освобождения от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного характера [3]. 

        Учет данных физиологии, психологии, статистики, а также других факторов 

предоставил законодателю определить в действующем законодательстве более 

приемлемый, научно аргументированный возраст, с которого несовершеннолетние 

могут нести уголовную ответственность, а также становиться объектом уголовного 
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наказания за совершение определенных противозаконных посягательств. Придавая 

исключительную значимость назначению наказания лицам не достигшим 

совершеннолетия, УК РК обязует суд принимать во внимание, помимо общих начал 

назначения наказания, факторы, которые охарактеризовывают личность подсудимого: 

условия его жизни и воспитания, степень психологического созревания, другие 

характерные черты личности, и кроме того воздействие на него старших по возрасту 

лиц (ст. 82 УК). Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство 

предусматривается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими 

обстоятельствами. 

       При установлении уголовной ответственности с четырнадцатилетнего возраста 

за правонарушения, перечисление которых предоставляется в ч. 2 ст. 15 УК РК 

законодатель предусматривает тяжесть либо относительную степень общественной 

угрозы большинства из них. За все другие правонарушения, не охваченные в указанном 

перечне, уголовная ответственность установлена с шестнадцатилетнего возраста. 

       Уголовное законодательство непосредственно включает нормы, существенно 

ограничивающие использование наказания по отношению к несовершеннолетним. К 

ним не применяется смертная казнь, сокращен максимальный срок лишения свободы 

до 10 лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах либо акт терроризма или по 

совокупности уголовных преступлений, одним из которых является убийство при 

отягчающих условиях либо акт терроризма - 12 лет. 

       Действующее уголовное законодательство дает суду возможность использовать 

к несовершеннолетним, совершившим правонарушения небольшой и средней тяжести 

вместо уголовного наказания принудительные меры воспитательного характера. 

Уголовный кодекс РК предусматривает возможность использования к 

несовершеннолетним следующих принудительных мер воспитательного характера: 

предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; возложение обязанности загладить 

причиненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего; помещение в организацию образования с особым 

режимом содержания; возложение обязательства принести извинения потерпевшему; 

установление пробационного контроля. 

       Считаем, что особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

можно определить как установленные нормами уголовного и уголовно-

исполнительного права исключительные, по сравнению с установленными для 

взрослых, правила о видах применяемых к ним мер воздействия, их содержании, 

основании назначения, порядке и условиях исполнения, освобождения от уголовной 

ответственности и отбывания наказания, а также о сроках давности и погашения 

судимости. 

       На наш взгляд, сущность особенностей ответственности , не достигших 

совершеннолетия состоит в ее индивидуализации, базирующейся на максимальном 

учете возрастного своеобразия личности виновных. 

       К особенностям уголовной ответственности лиц не достигших совершеннолетия 

следует отнести: 

 установление возрастного предела в определении уголовной ответственности; 

 определение более узких пределов уголовной ответственности; 

 ограничения срока наказания в виде лишения свободы независимо от тяжести 
совершённого преступления. Потребность специальных норм об ответственности 

несовершеннолетних в уголовном законодательстве непосредственно вытекает из 

принципов справедливости и гуманизма. С одной стороны, несовершеннолетний, 

«ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 



54 

заботе»
 
[4] , и вследствие этого общество не может предъявить ему требования, 

одинаковые с требованиями, предъявленными к взрослому. 

С другой стороны, особенности психологии лиц, не достигших 

несовершеннолетия, дают возможность наилучшим способом осуществить миссии 

уголовного наказания путем использования специальных, менее жестких мер 

наказания. Зачастую оптимальный подход корректировки несовершеннолетнего — 

использование мер воспитательного характера, не являющихся уголовным наказанием. 

 Из числа факторов, оказывающих большое влияние в увеличение 

насильственной преступности несовершеннолетних, базисной значимостью обладают: 

повышение количества лиц не достигших совершеннолетия, оказавшихся без 

надлежащего родительского попечения или под криминальным воздействием семьи 

либо близкого бытового окружения; обострение вопросов, связанных с общественно 

полезной занятостью несовершеннолетних; недоступность для них множества форм 

досуга; снижение значимости школы в воспитании растущего поколения; продвижение 

культа насилия на телевидении, в видеофильмах, радиопередачах, литературе; 

недостатки и просчеты в работы органов внутренних дел по предупреждению 

преступности среди лиц не достигших совершеннолетия. 
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СУДОВІ РІШЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЕКСПОРТНО- 

ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

Імпортна операція — комерційна діяльність, що пов’язана з закупівлею та 

ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної 

реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській 

діяльності. 

До імпортних операцій відносяться: 1) придбання товарно-матеріальних 

цінностей від іноземних постачальників на умовах комерційного кредиту; 2) ввезення 

товарно-матеріальних цінностей або отримання послуг в порядку бартерних угод; 

3)ввезення товарів в рахунок централізованих імпортних закупок; 4) придбання 

товарно-матеріальних цінностей та послуг з оплатою готівкою та безготівковими 

розрахунками; 5) отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг в якості 

безоплатної допомоги. 
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Експорт - це продаж товарів чи послуг іноземним суб’єктам господарської 

діяльності та вивезення продукції за межі митних кордонів України з метою отримання 

доходів від виробничої або інших форм господарської діяльності [4, с.542]. 

Експортна операція — комерційна діяльність, пов'язана з продажем та 

вивезенням за кордон товарів, робіт, послуг для передачі їх у власність іноземному 

контрагенту. 

В умовах зовнішньоекономічної діяльності існують такі види експортних 

операцій: 1) експорт товару за наявні грошові кошти;  

2) експорт товару в межах державного або комерційного кредиту, або за рахунок 

відстрочки платежу;  

3) експорт товару на умовах консигнаційної угоди;  

4)  експорт товару на умовах бартерної угоди;  

5) експорт товару в рахунок надання допомоги. 

Крім товарів можливий ще експорт робіт (наприклад, будівництво об’єктів 

закордоном) та експорт послуг (технічні послуги, навчання фахівців і т.п.). 

Експорт товарів (робіт, послуг) може здійснюватися у разі виконання певних 

вимог: здійснення експортних операцій повинно бути передбачене її статутними 

документами;контракт на експорт товарів (робіт, послуг) має бути укладений у 

письмовій формі і відповідати всім вимогам, встановленим Положенням про форм у 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів); при визначенні предмету експортного 

контракту повинні бути враховані такі обмеження, як квотування та ліцензування 

експорту, визначені законодавством України. 

Експорт робіт, послуг класифікується як експорт капіталу, тобто як вивезення за 

межі України капіталу в будь-якій формі з метою отримання прибутку від виробничої 

та інших форм господарської діяльності. 

Але при укладенні експортних угод слід пам’ятати, що деякі види експорту в 

Україні заборонені, зокрема: 1) експорт з території України предметів, які 

представляють національне, історичне або культурне надбання українського народу, 

що визначається відповідно до законів України; 2)  експорт товарів, який здійснюється 

з порушенням прав промислової та інтелектуальної власності. 

Детальний перелік товарів, експорт яких заборонений, затверджується 

Верховною Радою за поданням Кабінету Міністрів України [2]. 

Відповідно до статті 245 ГК України, припинення експортно-імпортних 

операцій здійснюється у випадках недобросовісної конкуренції, розміщення валютних 

цінностей з порушенням встановленого законодавством порядку на рахунках та 

вкладах за межами України, а також в інших випадках, якщо дії учасників 

зовнішньоекономічної діяльності завдають шкоди економіці України, експортно-

імпортні операції таких суб’єктів господарювання припиняються на умовах і в порядку, 

передбачених законом. 

У разі вчинення суб’єктом господарювання однієї з вищезазначених дій до нього 

застосовується адміністративно-господарська санкція – припинення експортно- 

імпортних операцій. 

До суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб’єктів 

господарської діяльності, окрім штрафів, можуть бути застосовані такі спеціальні 

санкції як: 

- індивідуальний режим ліцензування у випадках порушення такими суб’єктами 

цього Закону та або пов’язаних з ним законів України, що встановлюють певні 

заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій;  
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- тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення 

цього Закону або пов’язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть 

зашкодити інтересам національної економічної безпеки. 

Застосуванню спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та іноземних суб’єктів господарювання може передувати офіційне 

попередження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики 

[1]. 

Прикладом у нашому дослідженні може послужити наступна практична справа: 

Дочірнє підприємство «Запоріжжя-агро» (далі –позивач) звернулось до Запорізького 

окружного адміністративного суду із позовом до Головного управління ДФС у 

Запорізькій області (далі – ГУ ДФС у Запорізькій області, відповідач), в якому просить 

визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 13.09.2018.  

На обґрунтування позовних вимог у позовній заяві посилається на приписи п. 

1.9, 1.11 Інструкції про порядок здійснення контролю за експертними, імпортними 

операціями, та вказує, що законодавство допускає випадки припинення валютного 

контролю без зарахування валютної виручки на банківський рахунок експортера, , 

оскільки за предметом правового регулювання останній застосовується, коли 

контрактом передбачене зарахування коштів від операції саме на валютний рахунок 

експортера. 

Зазначає, що підставою для припинення валютного контролю відповідно до п. 

1.11 Інструкції №136 є надання документів про припинення зобов’язання за цими 

операціями зарахуванням або відсутністю спору щодо характеру зобов’язань, його 

змісту, умов виконання тощо. 

На думку позивача, постанови Правління НБУ не регулюють відносини між 

сторонами контракту, не забороняють проведення розрахунків шляхом заліку. 

Враховуючи вищевикладене, вважає, що експортна операція з поставки продукції за 

Контрактом FTSA-ZA-1-17 від 01.07.2017 має бути знята з валютного контролю згідно 

з п. 1.11 Інструкції №136, як така, за якою припинені зобов’язання, в свою чергу 

податкове повідомлення-рішення, яким було нараховано пеню за порушення валютного 

законодавства у сумі 1 303 578,16 грн. визнати протиправним та скасувати. 

Щодо порушення термінів декларування валютних цінностей, доходів та майна, 

що належать резиденту України та знаходиться за її межами станом на 01.04.2018, то 

стверджує, що у зв’язку із тим, що наявні підстави для зняття валютного контролю, 

отже, як наслідок ДП «Запоріжжя-агро» не порушувало строки декларування 

валютних цінностей та мана, у зв’язку із чим відсутні підстави для адміністративної 

відповідальності позивача, а тому є підстави також для скасування податкового 

повідомлення-рішення. 

На підставі вищевикладеного, вважає, що в Акті перевірки помилково зазначено 

про порушення позивачем вимог валютного законодавства без врахування всіх 

обставин та документів, які не є податковими, але які оформлюються під час 

здійснення господарських операцій, але не прийняті до уваги під час перевірки. 

Відповідач позов не визнав, 08 січня 2019 року надіслав до суду відзив (вх №565), 

у якому пояснює, що перевіркою встановлено, що фактично по Контракту № FTSA-

ZA-1-17 від 01.07.2017 нерезидентом Fortis Trade SA, Швейцарія, зобов’язання по 

поставці сільськогосподарської техніки не виконувались у зв’язку з відмовою ДП 

«Запоріжжя-Агро», контракт було розірвано, а передплата повернута частково в 

сумі 220 573,68 доларів США. 

Станом на 31.07.2018 (останній день перевіряємого періоду) валютні кошти в 

сумі 75 896,32 доларів США не надходили, чим порушено законодавчо встановлені 
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терміни розрахунків в іноземній валюті, визначені ст. 2 Закону України «Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті».  

22 січня 2019 року представником позивача надано до суду відповідь на відзив, у 

якій додатково вказує, що Національний банк України висловив позицію, що зняття 

комерційними банками з контролю експортно-імпортних операцій своїх клієнтів у разі 

наявності належним чином оформлених документів про припинення зобов’язань за 

зовнішньоекономічними договорами шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог 

не суперечить вимогам Закону № 185/94-ВР. У цьому контексті Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України у листі  зазначено, що при здійсненні 

операцій із зарахування зустрічних вимог у зовнішньоекономічній діяльності мають 

дотримуватись такі умови: вимоги контрагентів повинні бути зустрічними, тобто кожен 

із контрагентів повинен мати заборгованість по відношенню до іншого (кожна із сторін 

одночасно є як боржником, так і кредитором); вимоги повинні бути однорідними; з 

обох вимог має настати термін виконання, встановлений зовнішньоекономічним 

договором або законом (за винятком зобов’язань, за якими не встановлено терміну або 

термін визначається моментом вимоги. Наголошує, що ДФС України у листі теж не 

заперечило можливості припинення зобов’язань за експортно-імпортними операціями 

шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог на підставі ст. 601 ЦК України. 

Проведення заліку взаємної заборгованості з нерезидентом, в тому числі на підставі 

додаткової угоди до контракту в сфері ЗЕД свідчить, що у нерезидента відсутнє 

зобов’язання з повернення резиденту України іноземної валюти або товару, з моменту 

проведення заліку відсутня заборгованість нерезидента в іноземній валюті, а відповідно 

правові підстави для нарахування резиденту пені на неіснуючу заборгованість відсутні. 

Отже, вважає, що позивач скористався правом, наданими йому діючим 

законодавством не тільки в сфері цивільних та зовнішньоекономічних правовідносин, 

та й у відносинах, які регулюються спеціальними актами у сфері валютного та 

податкового законодавства, при цьому, заборони та обмеження дій уповноважених 

банків стосовно зняття імпортних операцій з валютного контролю на підставі 

документів про припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорічних 

вимог не встановлено законодавчими актами загального порядку та спеціальними 

актами НБУ. 

Суд вирішив адміністративний позов Дочірнього підприємства «Запоріжжя-

агро»  про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень 

задовольнити. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення, 

прийняте Головним управлінням ДФС в Запорізькій області, за платежем пеня за 

порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності у розмірі 1 303 

578,16 грн. (один мільйон триста три тисячі п’ятсот сімдесят вісім гривень 

шістнадцять копійок) та податкове повідомлення рішення від 13.09.2018 №0014391404, 

за яким до Дочірнього підприємства «Запоріжжя-агро» застосовані штрафні санкції у 

розмірі 170,00 грн [3]. 

Отже, аналіз  тимчасового зупинення  ЗЕД  та припинення  експортно-імпортних  

операцій, дає змогу стверджувати, що йдеться про різні заходи відповідальності, 

неоднакові підстави та різні наслідки застосування цих санкцій у ЗЕД. У першу чергу, 

це прямо стосується дії санкцій. Припинення  експортно-імпортних  операцій  

обмежується  тільки двома  видами  зовнішньоекономічних  операцій:  експортом  

та/або імпортом,  та  не  має  дії  на  інші  види,  перелік  яких  надано у Законі України 

“Про ЗЕД”. Базові  міжнародно-правові  документи  зобов’язують  держав-учасниць 

усунути національні бар’єри на шляху руху капіталів, не встановлювати  заборони  й  

обмеження  експорту  приватних інвестицій  в  інші  країни.  Вільний  вивіз  інвестицій  
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за  межі  своєї держави  визнають  спеціальним  фундаментальним  принципом 

побудови  системи  міжнародного  інвестиційного  права  [4, с.57]. 

 Слід  наголосити,  що  при  застосуванні  досліджених  засобів відповідальності,   

увага   повинна   акцентуватися   не   на інституціональних видах господарської 

діяльності, а на характері та змісті  зовнішньоекономічних  операцій,  відповідних  діях  

суб’єктів ЗЕД України та іноземних суб’єктах господарської діяльності. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТА НЕУСТОЙКИ ЗА 

НЕВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

  Відшкодування збитків та стягнення неустойки являють собою найбільш 

розповсюджені способи захисту майнових прав та охоронюваних законом інтересів, які 

застосовуються як в силу договору, так і в силу закону. Встановлена законом або 

договором неустойка, а також норми про відшкодування збитків допомагають 

попередити порушення майнових прав та стимулюють до виконання зобов'язань. 

  Згідно норм законодавства,  неустойка - це визначена законом або договором 

грошова сума, яка підлягає сплаті в разі порушення стороною своїх договірних 

зобов'язань. Стягнення неустойки не пов'язане з наявністю або відсутністю збитків. Ця 

обставина істотно полегшує стан добросовісної сторони і робить неустойку 

ефективним засобом захисту її інтересів. 

Неустойка як загальне в широкому розумінні поняття включає такі різновиди 

санкцій, які відрізняються порядком обчислення: 

• неустойку у вузькому сенсі, яка обчислюється у відсотковому відношенні від 

суми невиконаного зобов'язання і стягується одноразово; 

• пеню, яка також обчислюється як відсоток від невиконаного зобов'язання, але 

стягується за кожен день прострочення; 

• штраф, який встановлюється у твердій сумі і може стягуватися як одноразово, 

так і за певні періоди часу (наприклад, за кожен місяць порушення зобов'язань). 

На відміну від відшкодування збитків, право на стягнення неустойки не є 

універсальним. Далеко не для всіх видів зобов'язань закон спеціально передбачає цю 

міру відповідальності із зазначенням її розміру (тобто законну неустойку). Відповідно, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-п#Text
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/80657742/
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при відсутності законної неустойки сторони не матимуть права застосувати цю міру 

відповідальності, якщо вони не передбачили її в договорі. Крім того, якщо закон 

спеціально не забороняє сторонам змінити розмір законної неустойки, то вони можуть 

це зробити в договорі. Тому цій формі відповідальності в договорі має бути приділена 

особлива увага.  

Сторони повинні визначити: 1) види зобов'язань, за порушення яких сплачується 

неустойка; 2) види неустойки (неустойка, пеня або штраф) стосовно до конкретних 

порушень; 3) розмір неустойки за кожен вид таких порушень.                                                                   

Питання про співвідношення збитків і неустойки часто випадає з поля зору сторін при 

складанні договору, хоча закон надає їм можливість його рішення в договорі. Винятком 

є лише випадки, коли він прямо врегульовано умовами, визначеними законодавством. 

З точки зору співвідношення зі збитками розрізняють наступні види неустойки: 

• залікова, коли збитки підлягають стягненню тільки в частині, не покритій 

неустойкою; 

• виняткова, коли допускається тільки стягнення неустойки, але не 

відшкодування збитків; 

• альтернативна, коли допускається або відшкодування збитків, або сплата 

неустойки; 

• штрафна, коли неустойка сплачується понад повного відшкодування збитків. 

Неустойка є одночасно одним із видів забезпечення виконання зобов'язання (ч. 1 

ст. 546 ЦКУ) та штрафною санкцією (ч. 1 ст. 230 ГКУ). Причому визначення 

неустойки, які наведено в ЦКУ та ГКУ, відрізняються. 

Так, згідно з ЦКУ неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше 

майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення боржником 

зобов'язання[1, ч. 1 ст. 549]. 

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або 

неналежно виконаного зобов'язання (ч. 2 ст. 549 ЦКУ). 

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно 

виконаного грошового зобов'язання за кожний день прострочення виконання (ч. 3 ст. 

549 ЦКУ). 

Тим часом за нормами ГКУ штрафними санкціями визнаються господарські 

санкції у вигляді грошової суми (неустойка,  траф, пеня), яку учасник господарських 

відносин зобов'язаний сплатити в разі порушення ним правил здійснення господарської 

діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання [2, ч. 

1 ст. 230]. 

Отже, зі ст. 549 ЦКУ можна зробити висновок, що до неустойки включається 

тільки штраф і пеня. Водночас згідно з ч. 1 ст. 230 ГКУ неустойка є самостійним видом 

штрафної санкції, відмінної від штрафу та пені. Виходить, що до складу неустойки 

можуть бути включені також інші санкції, з приводу цього існує цікава практика їх 

застосування. 

Судова практика в господарських справах, наприклад, щодо одночасного 

стягнення і штрафу, і пені відрізняється від судової практики щодо одночасного 

стягнення і штрафу, і пені в кредитних спорах, суди здебільшого обстоюють позицію 

щодо неможливості одночасного стягнення штрафу й пені у кредитних спорах, 

оскільки вони вважають це подвійним притягненням до відповідальності, що є грубим 

порушенням ст. 61 Конституції України, яка передбачає заборону подвійної цивільно-

правової відповідальності за одне й те саме порушення. У господарських спорах 

ситуація щодо застосування штрафних санкцій, а саме одночасного стягнення штрафу й 

пені, є дещо інакшою. Так, переважно суди роблять висновки про можливість 

одночасного стягнення пені й штрафу за порушення окремих видів господарських 
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зобов’язань, як, наприклад, передбачено ч. 2 ст. 231 Господарського кодексу України. 

При цьому такої позиції більше дотримуються суди касаційної інстанції. Суди ж 

першої й апеляційної інстанцій іноді застосовують таку практику, як у кредитних 

спорах. Тобто вважають неможливим одночасне стягнення і штрафу, і пені, оскільки це 

порушує норми Конституції України. Така позиція є зрозумілою, бо виникла внаслідок 

винесення ВСУ постанов від 24.12.2013 р. у справі № 3-37гс13 [3] і від 11.10.2017 р. у 

справі № 347/1910/15-ц, які створили розкол у судовій практиці щодо питань 

одночасного стягнення штрафу й пені. Верховний Суд усе-таки має більш однозначну 

позицію, яка зводиться до такого. Частина 2 ст. 231 Господарського кодексу України 

передбачає можливість одночасного стягнення пені й штрафу за порушення окремих 

видів господарських зобов’язань. 

В інших випадках діє свобода договору з урахуванням відсутності законодавчої 

заборони застосовувати і штраф, і пеню. Одночасне стягнення штрафу й пені за 

порушення господарських зобов’язань за договором не суперечить ст. 61 Конституції 

України, оскільки пеня і штраф є видами штрафних санкцій, тобто не є окремими й 

самостійними видами юридичної відповідальності. З урахуванням цього ВС уважає, що 

в межах одного виду відповідальності можуть бути застосовані різні види санкцій, що 

жодним чином не є подвійним притягненням до відповідальності. Така позиція 

міститься, зокрема, у постановах ВС від 09.02.2018 р. у справі № 911/2813/17, [4],. від 

22.03.2018 р. у справі № 911/1351/17, [5], від 21.05.2018 р. у справі № 911/1967/17, [6], 

від 09.07.2018 р. у справі № 903/647/17, [7]. 

 Якщо проводити аналіз рішень судів, можна зробити висновки, що, наразі 

позиція ВС зводиться до можливості одночасного стягнення штрафу й пені за 

порушення господарських зобов’язань за договором, можна бачити певну сталість 

рішень касаційної інстанції у аналогічних спорах, щодо співвідношення штрафних 

санкцій та відшкодування збитків то сторони не обмежені в праві просити зменшення 

розміру штрафних санкції , якщо вони є надмірно високими у порівнянні із збитками. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В 

ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОНОДАВСТІ  

КРАЇН ЄС 

Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці восьмому статті 2 

Закону України «Про захист персональних даних», відповідно до якого персональними 

даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована 

або може бути конкретно ідентифікована. [1] 

Відповідно до «Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних» термін «персональні дані» означає будь-яку інформацію, яка  

стосується конкретно визначеної особи  або  особи,  що  може  бути конкретно 

визначеною (тобто суб’єкта даних).[2]  
У праві ЄС, і у праві РЄ «персональні дані» визначаються як інформація, що пов’язана 

з ідентифікацією або можливою ідентифікацією фізичної особи, тобто інформація про особу, 

ідентичність якої відкрито встановлена або ж може бути встановлена за допомогою отримання 

додаткової інформації. Особа, персональні дані якої обробляються, визначається як «суб’єкт 

персональних даних». [3, с.39] 

На думку Каретник О.С. значний прогрес у розвитку інформаційних технологій, 

їх повсюдне запровадження, пов’язане із збільшенням обсягів і напрямів використання 

інформації призвело до можливості збирання, зберігання і обробки інформації щодо 

фізичної особи, яка є повноцінним суб’єктом приватно-правових відносин. І це цілком 

розумно, адже вступ до правових відносин певного кола осіб між собою передбачає 

взаємний обмін інформацією особистого характеру або, як ще кажуть в праві, 

«персональними даними». Метою цього є забезпечення належного виконання 

прийнятих на себе взаємних цивільно-правових зобов’язань. У свою чергу, в силу 

широкого використання автоматизованих систем та відповідних технологій, інформація 

про будь-яку особу може стати тією чи іншою мірою відкритою і призвести до 

порушення її прав та законних інтересів, заподіяння матеріальної або моральної шкоди. 

Вказане зумовлює необхідність належного правового регулювання відносин, 

пов’язаних із охороною і захистом цієї інформації особистого характеру про фізичну 

особу. [4,с. 228] 

В Україні відносини, пов'язані із обробкою персональних даних регулюються 

двома рівнями нормативно-правових актів – загального і спеціального характеру.  

Загальнонормативне регулювання відносин щодо обігу і захисту права на 

персональні дані ґрунтується на положеннях Конституції України, в якій 

закріплюються конституційно-правові засади таких особистих немайнових прав, як 

право особи на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції (ст. 31), право на особисте і сімейне життя (ст. 32). [5, с.66 ] 

Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних», 

обробка персональних даних здійснюється виключно на підставі згоди особи або 

закону. Стаття 11 Закону встановлює вичерпний перелік випадків та умов, за яких може 

здійснюватися обробка персональних даних суб’єкта. Ця стаття є першим «фільтром» 

на шляху до законної обробки. Якщо обробка виходить за межі передбачених статтею 

11 Закону випадків, вона автоматично розглядається як незаконна. [6, с.53 ] 

Перелік підстав для обробки персональних даних, який вказаний у статті 11 

Закону України «Про захист персональних даних» , умовно можна розділити на дві 

групи, в залежності від того, чи вони базуються на підставі згоди, чи закону. 



62 

До обробки персональних даних на підставі згоди слід віднести: 

 згоду суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних (п. 1 ч. 

1); 

 укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних 

даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення 

заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних 

(п. 3 ч. 1). 

До обробки персональних даних на підставі закону варто віднести: 

 дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних 

відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень (п. 2 ч. 1);  

 захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних (п. 4 ч. 1);  

 необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який 

передбачений законом (п. 5 ч. 1);  

 необхідність захисту законних інтересів володільців персональних даних, третіх 
осіб, крім випадків, коли суб’єкт персональних даних вимагає припинити обробку його 

персональних даних та потреби захисту персональних даних переважають такий 

інтерес (п. 6 ч. 1). 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» статті 11 

однією з підстав для обробки персональних даних є  дозвіл на обробку персональних 

даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для 

здійснення його повноважень. 

Для порівняння в ст. 7 Директиви 95/46/ЄС держави-члени повинні забезпечити, 

щоб персональні дані оброблялися лише, якщо обробка є необхідною для виконання 

завдання, метою якого є задоволення суспільних інтересів, чи для виконання офіційних 

повноважень, якими наділений володілець чи третя сторона, якій передаються 

персональні дані. [7] 

Фактично Директива є рамковим документом, що встановлює лише мету, якої 

необхідно досягти. Це означає, що держави-члени володіють певною свободою розсуду 

щодо механізмів та порядку дотримання положень Директиви на національному рівні. 

Важливим при цьому є лише досягнення на національному рівні вказаної мети.  

Наведені вище положення є по суті відповідниками, однак їх зміст суттєво 

відрізняється. Як показує практика, те, яким чином положення Директиви було 

викладено в Законі, призвело до неправильного розуміння підстав обробки 

персональних даних, відповідно до якого обробка персональних даних на підставі 

вказаного положення можлива лише, якщо існує норма закону, що безпосередньо 

санкціонує таку обробку.  

Також положення Директиви передбачає, що «обробка є необхідною для 

виконання офіційних повноважень, якими наділений володілець чи третя сторона, якій 

передаються персональні дані». Останнє взагалі не передбачається національним 

законодавством, хоч і є необхідним для належного функціонування системи захисту 

персональних даних. [6, с.18] 

Отже, для того, щоб володілець мав право передати персональні дані третій 

особі, не лише у нього повинні бути підстави для передачі персональних даних. Третя 

особа для того, щоб їх законно отримати, також повинна мати підстави для їх обробки. 
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НЕСУДОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Поділ способів захисту на несудові здійснюється відповідно до порядку їх 

застосування та переліку осіб, уповноважених їх реалізовувати. 

Відповідно, ряд способів захисту, що можуть бути первісно застосовані в 

порядку, визначеному законом, безпосередньо учасниками господарських 

правовідносин або у разі відмови іншої сторони від їх добровільного застосування – 

через звернення до господарського суду, відносяться до несудових способів захисту. До 

такої групи способів захисту входять більша частина господарських санкцій та окремі 

способи, передбачені законом чи договором. 

Позасудовий порядок певною мірою охороняє інтереси не тільки позивача, а й 

відповідача, оскільки він сприяє задоволенню вимог в добровільному порядку та дає 

змогу, таким чином, уникнути непередбачених додаткових витрат. У тих випадках, 

коли сторони безпосередньо не врегулювали господарський спір, він передається на 

вирішення до юрисдикційного органу (суду), до компетенції якого віднесено його 

вирішення [1, с. 114-115]. 

Визначальною характеристикою несудових способів захисту є самостійне, на 

власний розсуд суб’єкта господарювання визначення того способу захисту, до вжиття 

якого він буде вдаватися, захищаючи своє право чи законний інтерес. Основна вимога 

для несудового захисту прав – дотримання вимог закону чи договору, якими 

передбачене застосування конкретного способу. Невдале застосування цього порядку 

дозволяє включити процесуальний механізм застосування обраного способу захисту 

судом. 

Відшкодування збитків як спосіб захисту прав суб’єктів господарювання 

застосовується, якщо учасник господарських правовідносин порушив господарське 

зобов’язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності. У 

цьому разі виникає обов’язок щодо відшкодування завданих цим збитки суб’єкту 

господарювання, права або законні інтереси якого порушено. Під відшкодуванням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326#Text
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збитків традиційно розуміють відновлення майнового стану суб’єкта господарювання 

за рахунок майна (коштів) іншого суб’єкта – правопорушника.  

Права та законні інтереси суб’єктів господарювання захищаються і шляхом 

застосування такого способу захисту, як штрафні санкції. 

Проблеми, що виникають у сфері правового регулювання та в процесі 

застосування штрафних санкцій не є суто теоретичними, а мають неабияке практичне 

значення, зважаючи на специфіку господарсько-правових відносин. Відповідно до ч. 1 

ст. 230 ГК України, штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді 

грошової суми, яку учасник господарських відносин зобов’язується сплатити в разі 

порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або 

неналежного виконання господарського зобов’язання [2]. 

За порушення господарських зобов’язань до суб’єкта господарювання та інших 

учасників господарських відносин може бути застосований такий спосіб захисту прав, 

як оперативно-господарські санкції. Під таким санкціями ГК України розуміє такі, що 

використовуються самими сторонами в односторонньому порядку заходи оперативного 

впливу на правопорушника з метою припинення або попередження порушень 

зобов’язання.  

Ч. 2 ст. 20 ГК України передбачений такий спосіб захисту прав та інтересів 

суб'єктів господарювання, як установлення, зміна і припинення господарських 

правовідносин (в ч. 2 ст. 16 ЦК України окремо названі лише зміна правовідношення і 

припинення правовідношення). 

Установлення господарського правовідношення як спосіб захисту права суб'єкта 

господарювання може застосовуватися, наприклад, при спонуканні іншої сторони до 

укладення господарського договору (в тому числі основного договору – ч. 3 ст. 182 ГК 

України, державного контракту – ч. 4 ст. 183 ГК України тощо). Такий спосіб може 

бути застосований суб’єктами господарювання щодо договорів енергопостачання та 

інших публічних договорів, оренди державного чи комунального майна тощо [3, с.47]. 

Як окремий спосіб захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, ст. 20 ГК 

України виділяє припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його 

порушення (наприклад, частини 1,3 ст. 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність»), хоч у ряді випадків такий спосіб може кваліфікуватися як один із видів 

адміністративно-господарських санкцій (ст.ст. 244, 245, 246 ГК України). 

Припинення дій, що порушують право як спосіб захисту прав може існувати у 

відокремленому вигляді чи застосовуватися разом з іншими способами (стягнення 

збитків, самостійне стягнення штрафних санкцій тощо). Разом із тим, наприклад, 

суб’єкт господарювання може вимагати припинення поширення про нього інформації, 

яка завдає шкоди його репутації, без компенсації нанесених таким поширенням збитків. 

Відновлення становища, яке існувало до порушення права. Даний спосіб захисту 

прав суб’єктів господарювання має найбільш загальний характер, адже спрямований не 

лише на припинення самого правопорушення, але й на усунення його наслідків. А 

застосовуватися може по природі поряд із іншими способами захисту. 

Примусове виконання обов’язку особи в натурі як спосіб захисту прав суб’єктів 

господарювання традиційно іменують ще й примусом до реального виконання. За цим 

способом захисту кредитор примушує боржника реально виконати обов’язки, взяті ним 

на себе у силу договору [4] чи іншої підстави виникнення зобов’язання (наприклад, у 

силу публічної обіцянки винагороди). Отже, характерною особливістю цього способу 
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захисту є така ознака, як наявність зобов’язальних правовідносин між його учасниками 

– суб’єктами господарювання. 
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ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на 

території України, становлять єдиний житловий фонд України. 

Житловий фонд – це сукупність всіх жилих приміщень незалежно від форм 

власності, включаючи жилі будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, будинки-

інтернати для ветеранів, інвалідів тощо), квартири, службові жилі приміщення, інші 

жилі приміщення в будівлях, які є придатними для проживання.  

Поняття «житловий фонд» слід розглядати як узагальнююче поняття, яке 

об’єднує всі житлові об’єкти території України. Саме тому Є. Мічурін, порівнюючи 

житло з іншими видами нерухомості, зазначає, що житло використовується саме для 

проживання. Отже, житло необхідно виокремити як особливий підвид нерухомого 

майна із встановленим щодо нього специфічним правовим режимом [1, с. 91]. І. 

Кучеренко при визначенні жилих приміщень зазначає, що жилі приміщення, які 

надаються громадянам, повинні бути належно впорядковані відповідно до умов 

населеного пункту, відповідати санітарним і технічним вимогам, передбаченим 

законодавством, та іншим вимогам [2, с.430].  

У юридичній літературі пропонуються й інші підходи до визначення видів 

житлових фондів. Так, Ю. Толстой пропонує класифікувати житлові приміщення не за 

формами власності, а залежно від підстав їх надання: 1) житло, що надається за 

договором соціального найму; 2) житлові приміщення, що надаються за договором 

комерційного найму; 3) житлові приміщення у будинках житлово-будівельних та 

житлових кооперативах; 4) житло, що перебуває у власності громадян; 5) службові і 

спеціалізовані житлові приміщення; 6) житлові приміщення, що надаються для 

користування громадянам за інших підстав [3, с.220–223]. 

Відповідно до ст. 4 Житлового кодексу України, житловий фонд включає: 
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- жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях,  що належать державі 

(державний житловий фонд); 

- жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать 

кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим  громадським 

організаціям (громадський житловий фонд); 

- жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам (фонд 

житлово-будівельних кооперативів); 

- жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві 

приватної власності (приватний житловий фонд); 

- квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі 

будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях усіх форм власності, що 

надаються громадянам, які, відповідно до закону, потребують соціального захисту 

(житловий фонд соціального призначення) [4]. 

Державний житловий фонд – це сукупність жилих будинків та інших жилих 

приміщень, які знаходяться у державній власності. 

Громадський житловий фонд – це сукупність жилих будинків та інших жилих 

приміщень, що належать громадським кооперативним організаціям, їх об'єднанням, а 

також: профспілковим та іншим громадським організаціям. 

Правовий режим громадського житлового фонду має багато загальних рис з 

правовим режимом державного житлового фонду. Така схожість пояснюється, 

головним чином, тим, що в період дії адміністративно-командних методів керівництва 

громадським житловим фондом практично розпоряджалися не самі власники 

(кооперативи та інші громадські організації), а державні органи міста, району, іншого 

адміністративно-територіального утворення. Громадські організації здійснюють 

діяльність на основі своїх статутів, із залученням широкого кола учасників цих 

організацій у вирішення житлових питань. 

Зважаючи на вказані вище причини, можна зрозуміти, чому в діючому 

Житловому кодексі окремо виділено фонд житлово-будівельних кооперативів, єдина 

відмінність якого полягає у тому, що житлово-будівельний кооператив за часів УРСР 

був «лише громадською організацією», непідзвітною жодному відомству, на відміну 

від інших громадських організацій. 

Житловий фонд житлово-будівельних кооперативів – це сукупність жилих 

будинків та інших жилих приміщень, що перебувають у власності житлово-будівельних 

кооперативів до моменту повної виплати його членами пайових внесків. 

Приватний житловий фонд – це сукупність жилих будинків та інших жилих 

приміщень, що перебувають у власності громадян, а також у власності юридичних осіб 

[5, с.84]. 
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СУЧАСНЕ ПІДҐРУНТЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ  

Г. МАРКУЗЕ 

Неомарксизм, або “західний марксизм” є широким теоретичним вченням і 

водночас системою практичних заходів з організації такого типу державно-правового 

ладу, де змогла б утвердитися свобода в найширшому значенні, свобода, яка 

передбачає розкриття всіх можливостей і потенцій людини у сфері культури та 

духовності. Неомарксизм, який є світоглядною основою сучасних європейських 

соціалістичних вчень, розглядає людину не як представника того чи іншого класу, а 

передусім саме як особистість: “Точка зору класу, партії, бойового союзу ніколи не 

може бути останньою інстанцією й повинна переглядатися та перевірятися для 

встановлення її відповідності гуманізації людини, її самореалізації” [2, с. 90]. 

Держава, яка надихається християнською етикою та соціалістичним ідеалом, 

можлива й може нести відповідальність лише на шляху істинної демократії та 

гуманізму, тобто у формі демократичного соціалізму. У центрі сучасних 

неомарксистських теорій соціальної держави перебуває постулат демократизації 

суспільства, господарства та звільнення людини від політичного панування. Мова йде 

не про часткове звільнення, не про сегментарне індивідуальне чи політичне, 

економічне чи культурне звільнення.  

Людина, народжуючись у світі боротьби всіх проти всіх, сприймає себе 

неавтентично, вона неспроможна бути собою, оскільки соціальне оточення вимагає від 

неї репресивно-інструменталістського ставлення до суспільства і самої себе. Через це 

поведінка людини завжди підпорядковується логіці “репресивного панування” (Г. 

Маркузе), і саме тому неможливо зробити із соціальної інженерії сучасної держави 

добробуту “технологію людського звільнення”, оскільки в світі, який є продуктом 

історії боротьби за виживання, будь-яке досягнення науки набуває значення 

маніпулятивного знаряддя; воно спроможне лише вдосконалювати панування, тобто 

“не зможе слугувати людині як автономній істоті” [3, с. 14].  

Але головним є навіть не це. Самообожнення людини у К. Маркса починається з 

праці, тобто з діяльності, яка завжди відбувається на зовнішній основі, примусово; але 

саме вона, на його думку, є сферою звільнення людини від будь-якої залежності. Ця 

марксистська ідея “звільнення через працю” навряд чи підтримується сучасними 

теоретиками неомарксизму. Так, у вже згадуваній праці Е. Бекенфорда міститься 

засудження марксистського песимізму. Адже соціальна держава може формуватись 

лише як антитеза класової держави. “Вона не претендує на звільнення людини від праці 

як такої (це є практично неможливим), але вона може і повинна звільнити її від 

примусової, рутинної праці, в якій людина є лише знаряддям самого процесу праці, 

тобто відчужена від себе” [3, с. 5]. 

Другою складовою марксизму та неомарксизму є історицизм, який не слід 

ототожнювати з історизмом або історичним методом. Історизм має стосунок до аналізу 

фактів, з якого вибудовується каузальний ланцюжок та цілісна картина епохи. Основою 

побудови такої закономірності не можуть бути надфактичні реалії; історицизм 

уособлює програмованість історії, розглядаючи факти як зовнішнє вираження наперед 

визначеної доцільності. Характерним є і те, що на фоні цієї телеології сама історія 

наповнюється етичним значенням – вона більшою мірою стає повчанням і мораллю, 

ніж наукою. Але навіть вищенаведена характеристика неомарксистських концепцій не 
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пояснює до кінця, чому саме Європа пішла іншим шляхом розвитку, чому теоретики 

держави і права, моралізуючи на кожному кроці щодо відчуженості об’єктивного 

розуму політичного суверена від здорового глузду буржуазного суспільства, 

спромоглися синтезувати етику автономної дії та соціальних реформ із реалізмом у 

прийняття правильних законів. Відповідь на це дають концепції соціальної держави як 

суверена глобального управління. 

Оскільки марксистська концепція періодизації історії одна з найбільш уживаних 

та системних, є потреба її розглянути не апологетично й не критично, а в рамках 

пошуку можливих концептів для її удосконалення. При тому будемо зважати на 

відомий методологічний посил, що не може бути вірною та теорія, яку не можна 

спростувати.  

Як же бути з експлуатацією, що наче б то заважає продуктивній праці 

безпосереднього виробника матеріальних благ? Адже саме так у матеріалістів-

системників мусить стояти питання з позицій марксистської політекономії – замість 

прокламації революційного «визволення праці» пролетарів без наукових розробок 

конкретних чинників, що будуть знаменувати шлях до більш високої продуктивності 

праці за нового суспільного ладу.  

Проблема, звісно, не в експлуатації самій по собі у вигляді відчуження 

додаткового продукту. Експлуатація має історичні не класово значимі форми, а 

демоекономічно значимі форми. Тільки історично сучасні, виправдані та адекватні 

даному етапу розвитку виробничих сил форми експлуатації під час організації 

суспільного виробництва можуть бути виправдані та дати стабільний результат, дійсно 

вищу продуктивність праці, а не вищий рівень потогону, чи «більшу кількість» (sic! – 

ось як легко було одним терміном погодити марксизм і рабовласницьку експлуатацію в 

СРСР) «продукції за одиницю виробничого часу».  

Усі інші, «минулі» форми експлуатації до яких би високих технічних 

результатів, індустріалізації та ін. вони не привели, дадуть в решті-решт від’ємний 

результат. Як же з урахуванням формаційної періодизації розуміти період існування 

СРСР? Хоча Маркс неодноразово підкреслював, що не має намірів писати «рецепти для 

кухні майбутнього», проте прогнози довелось робити, бо без них зникала цінність 

вчення.  

Виходячи з тих модельних допусків, які Марксом були закладені у його 

періодизацію історії, розуміння її ходи, ним були спродуковані помилки розуміння 

майбутнього, а тим більше помилки були зроблені його наступниками спочатку у 

революційному запалі, а потім в умовах захисту завойованого. «Між капіталістичним 

суспільством та комуністичним, – прогнозував Маркс, – лежить період революційного 

перетворення першого у друге. Цьому періоду відповідний і політичний перехідний 

період, і держава цього періоду не може бути нічим іншим, крім як революційною 

диктатурою пролетаріату» [3, c. 92].  

Ми вже знаємо, що ніякої диктатури пролетаріату саме в тих країнах, де вона 

мусила очікувано бути згідно вчення, не було. Була найжорсткіша диктатура в СРСР, 

спрямована у найбільшій мірі проти самих же трударів та експлуатованих, бо Маркс 

всупереч своєму вченню все ж зауважив, що на основі російської селянської общини 

можна буде побудувати соціалізм. І якщо в країнах розвиненої ринкової економіки 

вдалося побудувати соціалізм з «людським обличчям», то пролетарська диктатура в 

СРСР стала умовою повернення до жорстокої експлуатації минулого – однозначно 

рабського та феодального типу (у роботі «Про державу» В. Ульянов написав, що 

феодалізм в Росії нічим не відрізнявся від рабовласництва).  

Прикриттям же цієї експлуатації стало вчення про «класове» суспільство, яке 

допускало історичний етап побудови «безкласового» суспільства. Демоекономічні 
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здобутки мільйонів людей, услід за хибною логікою філософів, соціологів майбутнього, 

періодизаторів історії, були викреслені з потенціалу націй – росіян, українців, євреїв, 

німців та ін. Ми показуємо тут уважному читачу, що не говоримо про мільйонні 

людські жертви «кухні» знавців рецептів майбутнього.  

Ми говоримо тільки про той демоекономічний потенціал, що допустимо 

витрачається в таких масштабах лише в умовах дикої природи (але тоді це не 

демоекономічний потенціал), або в умовах світової війни епохи самовідтворення 

народонаселення з розширеним кількісним приростом населення. Відмова від 

капіталістичного напрямку розвитку, від конкуренції з кращими зразками світового 

виробництва в СРСР фактично підтвердила висновок Маркса про неісторичність 

східних слов’ян [4, с. 60]. 

І ось ми опиняємося в ситуації, коли поняття суспільноекономічної формації 

(системне, широко і успішно використовуване, хоча, з іншого боку й нищівно 

критиковане різними дослідниками) можна розглядати як дотичне до теорії класів. Така 

ситуація, загалом, не дивна. У науці найкращі досягнення зроблені не як спеціальні 

розробки, а як дотичні, такі, що слідували за іншими, що здавались спочатку більш 

вагомими.  

Загалом формаційна теорія з точки зору системності історії з моменту 

становлення людського суспільства до його завершальних трансформацій не 

допрацьована.  

Сучасні новітні дані про хід історії дозволяють виробити інші моделі 

періодизації історії на основі діалектики більш загальних перемін, ніж врахованих 

марксизмом. Як критикам Марксової періодизації, так і, очікуємо, майбутнім її 

розробникам треба пам’ятати, що будь-яка періодизація історії є лише моделлю, 

схемою, що можуть використовуватись фахівцями-істориками, а не самою історією. 

Тому, якщо тільки немає мети знищити політичного противника, немає й сенсу 

історикам-науковцям «критикувати» опонентів до повного знищення їхньої думки. 
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ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ 

Сьогодні вже не можна назвати жодної сфери суспільного життя, яка б не 

зазнала впливу пандемії коронавірусу, що визначила нові етапи розвитку світової 

спільноти та різних соціальних інститутів. Прямо чи опосередковано наслідки 

поширення світом вірусу COVID-19 відчувають усі – держава, великий і малий бізнес, 

громадяни.  
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Верховною Радою України 30 березня 2020 року було прийнято Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-2019)», який передбачає вдосконалення правових відносин у багатьох 

сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із поширенням коронавірусу 

«COVID-19» [7]. Внесено відповідні зміни до ряду законодавчих актів, а саме: 

Цивільного, Митного і Податкового кодексів; Кодексу законів про працю України; 

Законів України «Про зайнятість населення», «Про освіту», «Про банки і банківську 

діяльність» та інших нормативно-правових актів.  

Зокрема, цими змінами запроваджується підтримка для роботодавців та 

працівників в  умовах поширення коронавірусної хвороби; забезпечується здійснення 

соціальних виплат, продовжено строки таких виплат та строки звернення за соціальною 

допомогою; продовжено строки позовної давності та процесуальні строки на період дії 

карантину в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві; 

запроваджено можливість участі у судовому засіданні у режимі відеоконференції поза 

межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів; відтерміновано 

подання звітів та статистичної документації до відповідних котролюючих органів; 

органам місцевого самоврядування у 2020 році надано право прийняти рішення щодо 

зменшення ставок єдиного податку; заборонено підвищення процентних ставок за 

кредитними договорами; зобов’язано громадян України, які повертаються до України 

виконувати обмежувальні протиепідемічні заходи, у тому числі щодо перебування в 

ізоляції  тощо.  

Хочу зупинитися на низці нововведень трудового законодавства: 

1. Визначено порядок оплати праці під час простою підприємств у зв’язку із 

введенням карантину. Частина 1 статті 34 КЗпП визначає простій як зупинення роботи, 

викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання 

роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. А тому в таких умовах 

суб’єкти господарювання, які призупинили свою діяльність, вважаються такими, що 

перебувають у стані простою. В Законі № 540-IX від 30.03.2020р. визначено, що час 

простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, 

оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого 

працівникові розряду (окладу) [4]. 

Слід також наголосити на тому, що при оплаті праці під час простою 

зумовленого карантином варто також аналізувати положення колективних договорів (у 

разі їхньої наявності), де сторони договору могли визначити інший порядок оплати 

праці. 

Отже, роботодавцям, які призупинили свою господарську діяльність через 

карантин, при виплаті заробітної плати працівникам слід керуватися положеннями 

Закону 540-IX, а також враховувати положення колективних договорів, якщо такі 

укладалися між сторонами. 

2. Врегульовано питання гнучкого режиму робочого часу. Частина 3 статті 60 

КЗпП визначає гнучкий режим робочого часу як форму організації праці, якою 

допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, 

тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості 

робочого часу [1]. 

Гнучкий режим робочого часу може передбачати: 1) фіксований час, протягом 

якого працівник буде присутнім на робочому місці та виконуватиме свої посадові 

обов’язки; 2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає 
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періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу; 3) час перерви 

для відпочинку і харчування. 

Встановлення працівнику гнучкого режиму робочого часу можливе лише за 

погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом. Проте, на час загрози поширенню епідемії чи пандемії 

умова про гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказі 

(розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу. 

Однак гнучкий режим робочого часу, як правило, не застосовується на 

безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, при багатозмінній 

організації роботи, а також в інших випадках, обумовлених специфікою діяльності, 

коли виконання обов’язків працівником потребує його присутності в чітко визначені 

правилами внутрішнього трудового розпорядку години роботи (торгівля, побутове 

обслуговування населення, вантажно-розвантажувальні роботи, робота транспорту 

тощо) або коли такий режим є несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці. 

Отже, у разі переведення працівника на гнучкий режим робочого часу у наказі 

потрібно визначити вид гнучкого режиму робочого часу: фіксований чи змінний час. 

При цьому варто зважати на те, що застосування гнучкого режиму робочого часу не 

тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав 

працівників. 

3. Запроваджено режим дистанційної (надомної роботи). При дистанційній 

(надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не 

поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. При цьому, якщо 

працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) 

робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені трудовим 

договором. Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких 

обмежень обсягу трудових прав працівників. 

4. Надано право на отримання відпустки без збереження заробітної плати на 

період карантину.  Статтею 26 Закону України «Про відпустки» визначено, що за 

сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без 

збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та 

власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік. 

Цю норму було доповнено частиною третьою, в якій зазначено, що у разі встановлення 

Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження 

заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений 

частиною першою статті 26 Закону «Про відпустки» [2].  

Але у зв’язку з цим невирішеним залишається питання як діяти роботодавцю, 

коли відправивши працівників у відпусту без збереження заробітної плати на 

невизначений строк (на період карантину), він сам може нести збитки.  Водночас 

працівникам слід пам’ятати, що отримання відпустки без збереження заробітної плати 

на період карантину є правом, а не обов’язком працівника, а тому роботодавець не 

може примусово направити працівника у таку відпустку без його згоди.  

5. Запроваджено виплату допомоги з часткового безробіття на період 

карантину. Закон України «Про зайнятість населення» було доповнено статтею 47
1 

згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020 р. допомога по частковому безробіттю на 

період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 [5]. Зміни стосуються виплати допомоги 

застрахованим у разі втрати ними частини заробітної плати або доходу внаслідок 

вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
file:///D:/Vydannia/BOOKs-2021/Котуха_конференція/_blank
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зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення заходів щодо 

запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 

передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, за зверненням 

роботодавця або фізичної особи - підприємця, який є застрахованою особою, для її 

виплати працівникам або фізичній особі - підприємцю, який є застрахованою особою.  

Висновок. Як бачимо з вищенаведеного, трудове законодавство в період 

пандемії COVID-19 зазнало значної трансформації, а суспільство стало заручником 

ситуації, яка диктує свої правила. При цьому слід віддати належне як уряду так і 

законодавцю, адже кроки зроблені у процесі цієї трансформації, є необхідними і 

такими, що відповідають сучасним потребам роботодавців та працівників як у рамках 

карантинних заходів, так і поза ними. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ БЕЗОПЛАТНОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКУ СПРАВЕДЛИВОГО 

ПРАВОСУДДЯ 

Впровадження системи безоплатної правової допомоги (далі - БПД) в Україні є 

гарантією реалізації конституційного права кожного на професійну правничу допомогу, 

що у випадках, передбачених законом, надається безоплатно (ст. 59 Конституції 

України). До переліку правових послуг у статті 1 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» (далі – Закон № 3460-VI
 

) [1] віднесено надання правової 

інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, 

https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/191295.html
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процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва 

інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі 

допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. 

В залежності від виду правових послуг розрізняються такі види БПД як 

безоплатна первинна (далі - БППД) і безоплатна вторинна правова допомога (далі - 

БВПД). Якщо БППД включає такі види правових послуг як надання правової 

інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших 

документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання 

консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними 

ділянками для сільського населення - власників земельних ділянок; надання допомоги в 

забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації (ч.2 ст.7 Закону 

№ 3460-VI), то БВПД передбачає надання таких видів правових послуг як захист; 

здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального 

характеру (ч.2 ст.13 Закону № 3460-VI). 

Тобто БППД розглядається як вид державної гарантії, що полягає в 

інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку 

їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а БВПД як вид 

державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до 

правосуддя (ст.7, 13 Закону № 3460-VI). Отже, БППД по суті охоплюється, в 

основному, компетенцією органів державної влади і органів місцевого самоврядування 

надавати послуги, що є змістом їх діяльності, а вторинна – передбачається для окремо 

визначених, переважно вразливих, верств населення із забезпечення можливості 

захисту порушеного права у суді.  

Як слушно зазначається у науковій літературі на основі аналізу поділу БПД, 

законодавець диференціює поняття «доступ до права» (англ. access to law, фр. acces au 

drоit) та «доступ до правосуддя» (англ. access to justice, фр. acces au justice) як правові 

категорії, що є різними як за своєю формою й змістом, так і за способом реалізації. [2, 

c.108] 

Відповідно законодавчо визначене відмінне коло суб'єктів надання цих видів 

БПД. До суб'єктів надання БВПД в Україні віднесені: центри з надання БВПД, які 

утворюються рішенням Міністерства юстиції України (далі - центри); та адвокати, 

включені до Реєстру адвокатів, які надають БВПД.  

Серед послуг БВПД, що надаються центром - забезпечення представництва 

інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за 

наданням БВПД, а також надання інших видів правових послуг БВПД таким особам; 

забезпечення складання документів процесуального характеру та здійснення 

представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за 

зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, залучення у встановленому 

порядку перекладача (сурдоперекладача); уповноваження працівників місцевих центрів 

для здійснення представництва інтересів осіб, в суді у спорах, що виникають з 

трудових відносин, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та 
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референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва малолітніх чи 

неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких 

обмежена, або для складення документів процесуального характеру (пп. 11,12,20 п.13 

Положення про центри з надання БВПД (далі - Положення) [3]).  

Але слід відзначити, що центри поряд з тим, що забезпечують надання послуг, 

які охоплюються змістом БВПД, можуть надавати і БППД (п.5 ч.1 ст.9 Закону № 3460-

VI, п.7 Положення). Так, місцеві центри БВПД, відповідно до п.13 Положення, 

розповсюджують інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів 

громадян, надання безоплатної правової допомоги; проводять тематичні семінари, 

лекції; для визначених категорій громадян, зокрема пенсіонерів, осіб з інвалідністю, 

учасників антитерористичної операції, молоді, громадських активістів, вчителів та 

педагогічних працівників, медичних працівників, інших вразливих суспільних груп з 

метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення, запобігання 

кримінальної протиправності; здійснюють особистий прийом та облік осіб, які 

звертаються до місцевого центру для отримання БПД, роз’яснюють положення 

законодавства у сфері БПД та порядок отримання такої допомоги; розглядають 

звернення осіб про надання БППД протягом десяти днів з дня надходження зазначеного 

звернення; надають правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань; 

забезпечують складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; 

забезпечують відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими 

фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від 

домашнього насильства або насильства за ознакою статі, на базі загальних та 

спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам 

БПД; забезпечують надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України; надають консультації, роз’яснюють правила пошуку та порядок отримання 

відомостей із зазначених сервісів; надають органам місцевого самоврядування 

консультаційно-методичну допомогу з питань утворення спеціалізованих установ, які 

надають БППД, залучення до її надання юридичних осіб приватного права та фізичних 

осіб; взаємодіють з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству та ін. Всі ці види послуг охоплюються змістом БППД. 

Необхідно зауважити, що у ст.17 ЗУ «Про БПД» послугам БППД, що надаються 

центрами, не приділена належна увага. Однак, виходячи з того, що центр лише для 

здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на БВПД, в суді у спорах, 

що виникають з трудових відносин, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо 

виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва 

малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена, або для складання документів процесуального характеру 

уповноважує свого працівника (ч.4 ст.21 Закону № 3460-VI), а у всіх інших випадках по 

суті призначає адвоката, який надає БВПД на постійній основі за контрактом або 

укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають БВПД, то на 

законодавчому рівні слід ширше закріпити перелік послуг з надання БППД центрами.  

Визначення центрів як суб’єктів надання БППД свідчить про надання 

можливості отримання БППД, в основному правових консультацій та складання 

непроцесуальних документів, також і у кримінальному провадженні, причому на всіх 

етапах. Особа, затримана в межах кримінального провадження або провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, має право на отримання БПД з моменту 

затримання. Хоча кримінально-процесуальне законодавство не встановлює у прямій 
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формі можливість отримання БПД з моменту затримання і до проведення першого 

допиту, але це слідує із системного тлумачення низки правових норм. Забезпечення 

раннього доступу до правової допомоги є пріоритетом для системи БПД в Україні.  

Забезпечення раннього доступу осіб, які вважаються підозрюваними та до яких 

застосовано тимчасовий запобіжний захід - затримання, до БПД здійснюється центрами 

відповідно до Порядку інформування центрів з надання БВПД про випадки затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою [4]. Однак відсутність чіткої норми у КПК України призводить до того, що 

правоохоронні органи, які здійснюють затримання, подекуди не сповіщають про нього 

центри та намагаються уникнути обов’язкового залучення адвоката. Тому для 

забезпечення в Україні дієвого раннього доступу до БПД, слід забезпечити механізм 

узгоджених дій суб’єктів кримінальної юстиції та суб’єктів надання БПД через 

використання інформації електронних баз даних (реєстрів). Важливо передбачити цей 

механізм у ст.12 КПК України «Забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність», доповнивши її: «Про затримання особи, взяття її під варту або 

обмеження в праві на вільне пересування в інший спосіб, а також про її місце 

перебування має бути негайно повідомлено центри з надання БВПД через механізми 

електронної взаємодії», а у ст.42 КПК України поряд з іншими правами підозрюваного 

закріпити додатково таке їх право як «у разі затримання або застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення центрів з надання 

БВПД». 
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ТИПОВІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРО 

НЕЗАКОННІ ДІЇ З НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ 

Серед типових елементів кримінальних правопорушень про незаконні дії з 

наркотичними засобами доцільно розглядати такі.  

1. Предмет, знаряддя злочину. 

2. Узагальнені відомості про суб’єктів злочину.         

3. Відомості про типові способи вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним 

обігом наркотичних засобів.         

4. Слідова картина тощо. 

Розглянемо більш детально предмет, знаряддя злочину. Так, предмет, знаряддя 

злочину – елемент криміналістичної характеристики. Кримінальні правопорушення про 

незаконні дії з наркотичними засобами посягають на здоров’я й життя людини. Вони 

створюють небезпеку для її біофізіологічного та психічного стану.  

Перелік цих предметів і засобів наведено в Законі України «Про обіг в Україні 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», частково – в 

Законі України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». 

Окрім цього, всі ці предмети (крім аналогів) передбачено Переліком 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, якого складено відповідно 

до законодавства і міжнародних зобов’язань України  і затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770.  

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів складається з 

чотирьох таблиць (Таблиця І, II, III, IV), кожна з яких містить Список № 1 і Список № 

2, а Таблиця І – ще й Список № 3. Ці списки мають перелік наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, обіг яких в Україні чи взагалі заборонено 

(наприклад, Списки № 1 і 2 Таблиці 1), чи обмежено, але щодо якого встановлюються 

заходи контролю різної суворості.  

У певних випадках знаряддям, в інших – предметом злочину є:  

Наркотичні засоби відповідно до норм Кримінального кодексу України – внесені 

до Переліку речовини, вилучені з вільного обігу, споживання яких призводить до 

психічного захворювання – наркоманії, в основі якого лежить нестримне прагнення 

індивіда до штучної стимуляції особливих «зон комфорту» у центральній нервовій 

системі. 

 Ці речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини 

становлять небезпеку для здоров’я населення v разі зловживання ними, оскільки чинять 

стимулюючий, збуджуючий, гнітючий, галюциногенний вплив на центральну нервову 

систему людини.  

Наркотичні засоби рослинного походження – похідні різних сортів конопель 

(анаша, марихуана, гашиш тощо), опійні препарати, кокаїн; синтетичні наркотики – це 

наркотики, синтезовані в хімічних лабораторіях (часто кустарних) з різних хімічних 

речовин (наприклад, перветин, метадон, фенталін, фенамін, мелоквалон). 
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Психотропні речовини відповідно до норм Кримінального кодексу України – 

внесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

природні або синтетичні речовини, препарати, природні матеріали, що чинять 

стимулюючий чи депресивний вплив на центральну нервову систему людини, здатні 

викликати стан залежності, порушення сприйняття, емоцій, мислення чи поведінки і 

становлять небезпеку в разі зловживання ними (внесені до списків міжнародних 

конвенцій – Віденської конвенції про психотропні речовини 1971 р. і Конвенції ООН 

про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 

1988 р.). До психотропних речовин відносять мескалін, амфетамін, барбітал, дизепам, 

феназепам, ЛСД тощо. 

Прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин відповідно до норм 

Кримінального кодексу України – це речовини та їхні солі, що використовуються під 

час виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, унесених 

до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: ацетон, 

етиловий ефір, соляна кислота, сірчана кислота, толуол. 

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин відповідно до норм 

Кримінального кодексу України – це заборонені до обігу в Україні речовини 

природного чи синтетичного походження, не внесені до Переліку, хімічна структура і 

властивості яких подібні до структури та властивостей наркотичних засобів і 

психотропних речовий, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють.  

Зазвичай виготовлення наркотиків-аналогів має місце у процесі створення 

нового фармацевтичного препарату, під час якого визначається і вивчається низка 

речовин, які мають порівнянні властивості, але дещо відрізняються своєю 

молекулярною структурою. 

Снотворний мак і опій відповідно до норм Кримінального кодексу України – це 

різні сорти маку, які містять алкалоїди опіуму (морфін, кодеїн, тебаїн тощо). 

Поширеним є виготовлення макової соломки. Це – зібрані будь-яким способом стебла і 

коробочки будь-якого снотворного маку (за винятком власне макового насіння) в 

цілому вигляді або подрібнені аж до порошкоподібного вигляду. Часто з макової 

соломки різними способами (наприклад, виділенням наркотично активних алкалоїдів 

водою або органічними розчинниками) отримують екстракційний опій у розчиненому, 

смолоподібному або твердому стані. 

Таким чином, наркотичні засоби і психотропні речовини на український 

підпільний ринок потрапляють із різних джерел.   Багато з них виготовляється на 

спеціально організованих підпільних міні-заводах, що створюються в хімічних 

лабораторіях науково-дослідних закладах, вищих навчальних закладах, а також в 

приватних помешканнях. Значна частина викрадається із підприємств фармакологічної 

промисловості. Важливим джерелом  поступлення наркотиків на підпільний ринок є  

лікувальні заклади, де створюються  необліковані запаси під виглядом списання 

препаратів із простроченими термінами  придатності для вживання, а також шляхом   

підміни  наркотиків іншими ліками. Значна кількість наркотиків  потрапляє з аптек, для 

чого використовують  підроблені медичні рецепти. В останні роки наркотики стали 

поступати контрабандним шляхом  із-за кордону, особливо із країн Середньої Азії, з 

Близького Сходу і навіть Північної Америки. 
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АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКИЙ ШТРАФ ЯК ГОСПОДАРСЬКО – 

ПРАВОВА САНКЦІЯ 

          Відповідно до ст. 241 Господарського кодексу адміністративно-господарський 

штраф  це грошова сума, яка сплачується суб'єктом господарювання до відповідного 

бюджету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської 

діяльності [1]. 

          Перелік порушень, за які із суб'єкта господарювання може бути стягнено 

адміністративно-господарський штраф, розмір і порядок його стягнення визначаються 

законами, що регулюють податкові та інші відносини, в яких допущено 

правопорушення.  Даний штраф може застосовуватися у визначених законом випадках 

одночасно з іншими адміністративно-господарськими санкціями, 

передбаченими статтею 239 Господарського Кодексу. 

          У господарських відносинах у разі порушення зобов’язань у сфері 

господарювання до учасників таких відносин застосовуються штрафні санкції, 

практика їх застосування є досить розповсюдженою, на що вказує значна кількість 

справ цієї категорії. Зокрема, Єдиний державний реєстр судових рішень містить понад 

сто тисяч справ щодо застосування штрафних санкцій, проте практика такого 

застосування не є однаковою. 

          Питання підстав застосування штрафних санкцій у сфері господарювання 

ґрунтуються на загальних положеннях застосування господарсько-правової 

відповідальності. Загальновідомим є те, що після встановлення наявності протиправної 

поведінки та відповідної правової норми, яку належить застосувати до такої життєвої 

обставини, до суб’єктів правовідносин застосовуються заходи юридичної 

відповідальності, метою яких є виникнення відповідних юридичних наслідків. 

          Наявність спеціального суб’єкта застосування адміністративно-господарських 

санкцій можна проілюструвати на прикладі рішення Полтавського окружного 

адміністративного суду від 10.07.2019 у справі № 440/1822/19, згідно з фабулою якого 

Полтавське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів звернулося з 

позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сетілайт» про 

стягнення адміністративно-господарських санкцій у розмірі 45363,64 грн. і пені за 

порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій у розмірі 1183,89 

грн., тому що середньооблікова чисельність осіб з інвалідністю, які працювали у 

відповідача у 2018 р., менша за установлену нормативом, відповідно до ст. 19 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», а саме не 

працевлаштовано 1 особу, тому до 15.04.2019 відповідач мав, згідно зі ст. 20 

зазначеного Закону, самостійно сплатити фінансово-господарські санкції в розмірі 

45364,00 грн. [6, с.2 ]. 

           Гідною уваги видається також інша справа у якій Приватне акціонерне 

товариство (ПАТ, позивач) позивалось до Державної служби України з безпеки на 

транспорті з приводу незаконності та необгрунтованості постанов відповідача про 

накладення адміністративно-господраського штрафу. При цьому позивач вказував, що 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69765:Юрид.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1629
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в жодному випадку не можна застосовувати до позивача штрафні санкції за відсутність 

на момент перевірки у водіїв індивідуальної контрольної книжки водія, оскільки така є 

виключно робочим документом для обліку робочого часу та часу відпочинку водія, яка 

не входить до переліку реєстраційних, дозвільних та маршрутних документів водія 

автотранспортного підприємства  

 Постановою окружного адміністративного суду адміністративний позов 

задоволено. Постановою апеляційного адміністративного суду постанову окружного 

адміністративного суду скасовано. Прийнято нову постанову, якою позовні вимоги 

ПАТ залишено без задоволення, з чим погодився і Верховний Суд.  

            Таким чином оскільки відповідачем в ході перевірки був встановлений факт 

здійснення водієм перевезень на ТЗ, який належить позивачу, без оформлення 

індивідуальної контрольної книжки водія, то оскаржувані постанови про накладення 

штрафу за порушення законодавства про автомобільний транспорт є правомірними та 

не підлягають скасуванню. 

           Така думка знайшла своє відображення у судовій практиці. Так в ухвалі ВАСУ 

від 16.11.2015 у справі №К-2061/08 зазначено:..уповноважений орган державної влади 

при виявленні факту порушення суб’єктом господарювання встановлених 

законодавчими актами прав здійснення господарської діяльності, зокрема порушення 

вимог ЗУ «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг», мав дотримуватися наведених положень законодавства, у зв’язку з чим міг 

прийняти рішення про застосування штрафних санкцій, протягом 6-ти місяців з дня 

виявлення порушення, не пізніше як через один рік з дня порушення цим суб’єктом 

правил здійснення господарської діяльності [3]. 

            Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючої судді Вєкуа 

Н.Г., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження, в порядку 

письмового провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Державної 

служби України з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека" про визнання 

протиправною та скасування Постанови № 010084 від 26.03.2018, - ОСОБА_1 

звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державної 

служби України з безпеки на транспорті (01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 14 про 

визнання протиправною та скасування постанови №010084 від 26.03.2018 року про 

застосування адміністративно-господарського штрафу. 

            Вказані вимоги позивач обґрунтовує тим, що оскаржувана постанова про 

накладення адміністративно-господарського штрафу прийнята в порушення Порядку 

про здійснення державного контролю на автомобільному транспорті від 08.11.2006 р. 

№ 1567 та ЗУ "Про автомобільний транспорт", а тому є протиправною та підлягає 

скасуванню.[7,с. 4]. 

              Керуючись ст.ст. 77, 139, 246, 257-262 Кодексу адміністративного судочинства 

України, суд адміністративний позов ОСОБА_1 задовольнив повністю та визнав 

протиправною та скасував постанову № 010084 від 26.03.2018 року про застосування 

адміністративно-господарського штрафу винесеної начальником управління 

Укртрансбезпеки у Волинській області В.А. Конончуко [5].          

         Підсумовуючи усе вищезазначене доведено, що правовою підставою застосування 

штрафних санкцій є відповідні норми ГК України, інших законів України та 

відповідних положень господарських договорів, а фактичною підставою є порушення 

правил здійснення господарської діяльності учасником господарських відносин, 

невиконання або неналежне виконання ним господарського зобов’язання. 

          Питання правової природи адміністративно-господарських санкцій та їх 

застосування викликає багато проблем на практиці, з’ясування яких має теоретичне та 

практичне значення. Тому, це потребує нормативного закріплення положень, які б 
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виключили можливість тлумачення законодавчо закріплених норм та не призводили б 

до помилок на практиці. 
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ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ В УКРАЇНІ 

Правовий нігілізм – це один з напрямків суспільно-політичної думки, яка 

заперечує соціальну й особисту цінність права, вважає його найменш сучасним 

способом регулювання суспільних відносин. Суть його – в загальному негативно 

заперечувальному, неповажному відношенню до права взагалі і, зокрема, до Законів, 

інших нормативних актів і до встановленого правопорядку. [1, с.190] 

За визначенням О.Ф. Скакун «правовий нігілізм – це деформований стан 

правосвідомості особи, суспільства, групи, який характеризується усвідомленим 

ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових 

принципів і традицій, однак виключає злочинний намір» [4, с. 486] 

Проявам правового нігілізму сприяє й недостатня діяльність держави, 

громадських організацій і окремих громадян, яка проявляється у таких формах: 

 1) пряме порушення законів і інших нормативних актів (навмисно чи з 

необережності). Такі порушення є найбільш масовими і тягнуть за собою різноманітні 

форми юридичної відповідальності – кримінальну, адміністративну, цивільну, 

дисциплінарну. Найтяжчою формою є кримінальна, так як вона заподіює найбільшу 

шкоду суспільству, фізичну, матеріальну і моральну;  

2) масове недотримання юридичних приписів громадянами, юридичними 

особами, державними і громадськими організаціями. Всі вони діють за своїми 

правилами, які спрямовані на те, щоб обійти закон, використати його в своїх особистих 

інтересах. Невиконання законів – ознака безсилля влади;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1574
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
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3) видання нормативних актів [1, с.190]. 

Якщо підсумувати все зазначене, можна виокремити деякі спільні, найбільш 

характерні риси сучасного правового нігілізму. Це, зокрема: 

 ‒ підкреслено демонстративний, войовничий, конфронтаційно-агресивний 

характер і не контрольованість, що обумовлено громадською думкою та кваліфікується 

як безлад;  

‒ глобальність, масовість, широка поширеність не тільки серед громадян, 

соціальних і професійних груп, але і в офіційних державних структурах, законодавчих, 

виконавчих і правоохоронних ешелонах влади;  

‒ різноманіття форм вияву від кримінальних до легальних (легітимних), від 

парламентсько-конституційних до мітингово-охлократичних, від «елітарних» до 

побутових;  

‒ особлива міра руйнівності, опозиційна спрямованість, регіонально-національне 

забарвлення [3, с.46] 

Враховуючи складність поняття ефективності та необхідності вирішення 

методологічних завдань, вважаємо за доцільне це питання розглядати на двох рівнях, 

залежно від рівнів теоретичного узагальнення, на яких відбувається вивчення 

проблеми: на макрорівні (загальнотеоретичному) і мікрорівні, на якому ефективність 

правовиховного процесу визначається крізь призму діяльності колективних або 

індивідуальних суб’єктів. [5,с.71] 

Найкращими шляхами подолання правового нігілізму, на нашу думку, є такі: 

 – подолання корупції шляхом реалізації ефективної антикорупційної стратегії, 

створення та впровадження антикорупційного законодавства й запровадження 

всебічного громадського контролю за діяльністю державних органів і посадових осіб, а 

також прирівняння корупції до злочинів проти держави;  

– проведення ефективних демократичних реформ у галузі стабілізації системи 

державної влади й удосконалення системи державного управління, забезпечення його її 

відкритості, прозорості та контрольованості громадськістю;  

– систематизація законодавства України, його оптимізація, усунення колізій і, 

відповідно, підвищення його ефективності;  

– реформування системи освіти у напрямі розповсюдження правової освіти з 

метою підвищення правової освіченості, правової культури та правової свідомості 

громадян;  

– впровадження програм правового виховання як у межах системи освіти, так і 

поза її межами[2, с.238] 

Основною метою формування національної правової культури на сучасному етапі 

є гармонізація з правовими ідеологіями країн-членів Європейського Союзу, а також 

імплементація елементів європейської правової культури в національне законодавство. 

Необхідно зазначити, що адаптація національного законодавства до права ЄС є лише 

першим кроком на шляху до повної інтеграції України в правову систему 

Європейського Співтовариства. Існує реальна необхідність у 26 Юридичні науки 

трансформації національної правової психології під впливом західноєвропейської 

правової ідеології, зокрема, через сприйняття, позитивну оцінку й наслідування 

правових цінностей, ідей та ідеалів, впровадження їх у національну юридичну 

практику. Центральним елементом загальноєвропейської правової ідеології є ідея 

недоторканості, непорушення, верховенства основних прав і свобод людини, які 

закріплені в європейській Конвенції захисту прав людини й основоположних свобод, а 

також відображені в прецедентній практиці Європейського суду з прав людини[6, с.27]. 
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Сутність правового нігілізму полягає в не сформованості належної 

правосвідомості та правової культури,невизнанні соціальної цінності права, 

недотриманні закону, невиконання соціального порядку частиною населення. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що для українського суспільства слід 

виходити з того, що поширення цього явища стали наочними, а багато факторів, які з 

ним пов’язані, залишаються нерозкритими. Це обумовлено тим, що правовий нігілізм 

залишається однією з традиційних складових світосприйняття наших правлячих 

структур так і духовності народу. Тому вбачається, що правовий нігілізм як складова 

нігілістичної ментальності є підставою, яка виступає запереченням права, яке є 

властивим як державній владі так і суспільству. Чи можна подолати правовий нігілізм? 

Сьогодні – ні, про повну його ліквідацію нічого й мріяти. Відповідь на це, можливо, 

дасть майбутнє. Наразі ясно одне – без створення нової правосвідомості Україну 

чекають важкі часи. 
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ПОСРЕДНИЦЬКІ ДОГОВОРИ - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Посередництво в сфері господарського обороту здійснюється на підставі 

договору, який має бути укладеним в письмовій формі й містити вказівку на права та 

обов'язки (повноваження) посередника щодо здійснення ним юридичних та/або 

фактичних дій в інтересах та за рахунок замовника, які, в свою чергу, складають зміст 

посередницької послуги. Окремого виду господарського зобов'язання, іменованого 

посередницьким договором, чинним господарським правом не передбачено [1, с. 73].  

Як справедливо підкреслює І. Грущинський, саме договірна форма створює 

можливості для суб'єктів підприємницьких відносин повною мірою задовольняти їх 

інтереси. Договірна форма також є визначальною при виборі контрагентів. В умовах 

сьогодення, як зазначає автор, договір стає основною формою регулювання майнових 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж70364:Юр.
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відносин між учасниками господарського обороту, за допомогою якої вони 

взаємоузгоджено реалізують свої можливості та досягають спільної мети [2, с. 36–38] 

Однак, при дотриманні принципу свободи договору й співвідношення умов 

договору з імперативними та диспозитивними нормами закону можливе укладення 

посередницьких договорів, що не оспорюється і в правовій доктрині. В практиці 

господарювання для опосередкування посередницьких правовідносин 

використовуються як вже відомі посередницько-представницькі договірні конструкції 

(договір доручення, агентський договір, договір комісії тощо), так і непоіменовані, 

"змішані". Практика еволюційного розвитку ринкових відносин на фоні зростання ролі 

підприємництва в нашій країні обумовлює необхідність вдосконалення інституту 

посередництва. На сьогодні в господарському обороті України помітне значне 

практичне поширення посередницьких договорів (як таких, що передбачені чинним 

законодавством, так і таких, що не мають нормативного закріплення). Відбувається це 

всупереч тому, що правове регулювання посередницької діяльності є подекуди 

фрагментарним та недостатнім, таким, що не відповідає та/або відстає від потреб 

реального господарського обороту. Часто-густо суб'єкти підприємництва з різних 

причин не можуть самостійно вчинити ті чи інші юридичні та/або фактичні дії – 

провести переговори з потенційними контрагентами, укласти господарський договір, 

продати товар або здати в оренду приміщення, тому змушені звертатися за допомогою 

до інших осіб (професійних посередників, що можуть надати відповідну посередницьку 

послугу за плату). Через це в практиці господарських правовідносин (як форма їхнього 

оформлення та врегулювання) достатньо поширені посередницькі договори.  

Посередницькі договори є договорами про надання послуг. Спільним для всіх 

договірних зобов'язань з надання послуг (й, зокрема, посередницьких) є те, що 

предметом їх є дії нематеріального характеру (юридичні та/або фактичні). У цьому 

полягає їх основна відмінність від договорів підряду, де предметом є результат 

діяльності виконавця, тобто матеріальний об'єкт. Характерними ознаками 

нематеріальних послуг як предмета зобов'язання з надання послуг є: по-перше, те, що 

діяльність послугодавця не виражається в речовому результаті, по-друге, те, що 

послугодавець не гарантує досягнення передбачуваного результату. Зобов'язання з 

надання посередницьких послуг є однією з ланок системи господарсько-правових 

зобов'язань, в той же час система зобов'язань з надання посередницьких послуг не має 

замкненого, вичерпного характеру [1, с. 75]. 

Посередницька діяльність з юридичного погляду має двояку природу, маючи 

ознаки і послуги, і торгівельної діяльності [3, с. 50] 

Посередницьке договірне правовідношення – це зобов'язання, в якому одна 

сторона (посередник, послугонадавач) зобов'язується за завданням іншої сторони 

(замовника, послугоотримувача) надати посередницьку послугу, яка споживається в 

процесі вчинення першою стороною (посередником, послуго- надавачем) визначеної 

фактичної та/або юридичної дії (здійснення діяльності), діючи в інтересах та за рахунок 

цієї сторони (замовника, послугоотримувача), та сприяючи останній у встановленні, 

зміні або припинені правовідносин в сфері підприємницького обороту, а інша сторона 

(замовник, послугоотримувач) зобов'язується оплатити їй надану послугу. За 

посередницьким зобов'язанням, основний обов'язок виконавця послуги (посередника, 

послугонадавача) полягає у безпосередньому наданні посередницької послуги, а 

замовника послуги (послугоотримувача) – в оплаті послуги у розмірі, строки та 

порядку, визначеному законом або за згодою сторін [1, с. 77]. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

Кримінальне правопорушення, як соціальне явище, є складним і багатогранним. 

Термін “злочин” пересічна людина вживає у повсякденному житті, даючи суб’єктивну 

оцінку діям інших осіб, тій чи іншій ситуації або констатуючи відомі явища. Проте поза 

побутовим вживанням злочин, перш за все, є юридичним терміном. Правники вживають 

його більш обачливо, є доволі суворі визначення того, що таке злочин, бо за юридичною 

дефініцією можна визначити долю людини [6]. 

Кримінальний кодекс України виділяє дві категорії кримінальних 

правопорушень: кримінальні проступки та злочини. Злочини поділяються на нетяжкі, 

тяжкі та особливо тяжкі. Віднесення діяння до однієї із зазначених категорій 

відбувається виходячи із міри покарання. Проте спільними ознаками усіх кримінальних 

правопорушень є наступні: це діяння (дія чи бездіяльність), передбачене Кримінальним 

кодексом України, за вчинення якого передбачене покарання [4].  

Схожі формальні визначення злочину можна знайти у законодавстві кожної 

держави. Проте на сьогоднішній день суто юридичний підхід до визначення злочину 

видається недостатнім, оскільки він дає можливість виявити злочинну поведінку лише у 

межах конкретної юридичної системи, відповідно до законодавства тієї чи іншої країни. 

Тому для визначення сутності зкримінального правопорушення доцільно 

використовувати соціологічний підхід, який грунтується на принципі першості 

суспільних відносин стосовно правовідносин та юридичних норм. Характер суспільних 

відносин визначає і систему правових норм, і ступінь їх порушення (додержання), і 

“форму” реагування суспільства на правопорушення [2, c.212].  

Різні правові школи по-різному трактують поняття злочину. Для цього зазвичай 

виокремлюється комплекс суб’єктивних, об’єктивних та формально логічних ознак, 

таких як загальна ідея правопорушення, порушення того чи іншого правила, 

закріпленого законом, звичаєм чи нормами моралі, суспільна небезпека, прояв злочинної 

волі. Основна наукова доктрина визначає, що другорядним наслідком злочину є 

спричинення матеріальних збитків, яке стосується сфери цивільного права [1]. 

Кримінальне правопорушення виступає ключовою категорією соціології 

кримінального права. Ця категорія логічно пов’язує суспільні відносини та кримінально-
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правову норму, а також ефективність кримінального законодавства та його соціальний 

механізм дії. В залежності від того, яке смислове наповнення вкладається у поняття 

кримінального правопорушення, задежить оптимальний вибір як юридичних, так і 

соціальних заходів профілактики правопорушень, а також вибір міри покарання та 

несення відповідальності з метою подальшого перевиховання та виправлення злочинця, 

профілактики злочинної поведінки серед населення. 

Об’єктивні властивості кримінального правопорушення полягають у зазіханні 

особи на установлений у суспільстві порядок взаємодії між людьми, їх групами чи 

колективами, а також між особою та колективом. Тобто, за своєю природою кримінальне 

правопорушення є суспільно значущим явищем. Його природа повністю соціальна, 

оскільки воно завжди наносить певну шкоду суспільству, навіть якщо шкода завадана, 

здавалося б, лише конкретній потерпілій особі, оскільки таке діяння зазіхає на певного 

члена суспільства, на ті суспільні відносини, в яких це діяння мало місце, і які 

функціонально пов’язані зі системою інших суспільних відносин. 

У науці кримінального права виділяють наступні ознаки об’єктивної сторони 

кримінального правопорушення: 

1. це суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність); 
2. суспільно небезпечні наслідки; 
3. причиновий зв’язок між суспільно небезпечним діянням (дією або 

бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками; 

4. об'єктивні обставини, з якими діяння пов'язане (місце, час, обстановка, 
спосіб, засоби та знаряддя вчинення). 

 Саме об’єктивна сторона має вирішальне значення для встановлення 

крмінального правопорушення. Це пояснюється такими обставинами: 

– по-перше, не може бути визнано кримінальним правопорушенням те, що 

не має зовнішнього вираження, отже, склад будь-якого кримінального правопорушення 

включає зовнішні ознаки діяння; 

– по-друге,  зовнішні  ознаки  залишають,  як  правило,  сліди  у  

матеріальному світі, внаслідок чого стає можливою відносно точне відновлення 

картини кримінального правопорушення і доведення факту його здійснення; 

– по-третє, зовнішні ознаки є найбільш надійним критерієм вираження 

внутрішніх  ознак  (суб’єктивної  сторони) через органічну єдність  перших  і  других  і  

об’єктивній неможливості  безпосереднього  сприйняття  психічних  явищ, тобто за 

допомогою об’єктивних ознак виявляються суб’єктивні; 

–  по-четверте, в зовнішніх  ознаках кримінального правопорушення 

зосереджено  те,  що ми відносимо  до  шкідливості  і  небезпеки  злочину  (збиток,  

шкода і  т. п.),  без  чого воно неможливе [3, c.50]. 

Хоча новели Кримінального кодексу України виділяють два види кримінальних 

правопорушень – кримінальні проступки та злочини, для обох цих понять характерною 

є ознака суспільної небезпечності. Саме суспільна небезпека є фундаментальною та 

надзвичайно важливою соціальною ознакою кримінального правопорушення, і полягає 

вона у тому, що діяння заподіює чи створює загрозу заподіяння істотної шкоди правам 

та свободам людини і громадянина, власності, громадському порядку та громадській 

безпеці, довкіллю, конституційному устрою України, миру та безпеці людства, іншим 

охоронюваним законом про кримінальну відповідальність суспільним відносинам [5]. 

Таким чином, усі кримінальні правопорушення слід досліджувати, в першу 

чергу, як соціальний факт. Для таких правопорушень характерним є специфічний 

спосіб зазіхання та сформований соціальний порядок, оскільки  зміст даного поняття 
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охоплюють лише такі дії, які об’єктивно порушують або можуть порушити існуючі 

соціальні зв’язки. Загалом, способи вчення кримінальних правопорушеь обумовлені 

конкретним суспільством. На певному історичному етапі розвитку ті чи інші дії можуть 

бути соціально нейтральними, або навіть бажаними, у той же час аналогічні дії для 

суспільства в іншій істиричній ситуації можуть визнаватися злочиними (наприклад, 

рабство було нормою для рабовласницького суспільства, і є злочином на сучасному 

етапі; підприємницька діяльність було злочинною при соціалізмі, але суспільно 

корисною у наш час). 

Важливою соціологічною ознакою кримінального правопорушення є його 

суб’єкт, а саме – конкретний індивід. Ця ознака дозволяє відрізнити кримінальне 

правопорушення як зазіхання окремої людини на пануючі суспільні відносини від форм 

класової боротьби, у якій беруть участь маси людей (наприклад, від революції й 

контрреволюції, від численних парламентських форм міжпартійної боротьби, учасники 

якої виступають не від свого імені, а як представники політичних організацій, що 

виражають інтереси певних соціальних груп, і т. д.) [2, c.213]. Разом з тим, це ніяк не 

означає, що певне правопорушення вчиняє тільки один індивід. Злочин як соціальний 

факт має місце лише в єдності всіх трьох його соціологічних властивостей – суспільних 

відносин, діяння, що зазіхає на нього, і самого діяча [7, c.49-50]. 

Як висновок, слід зазначити, що соціологічно-правовий аналіз кримінального 

правопорушення виконує важливі загальнонаукові функції у межах правової науки, а 

також здійснює значний внесок у вирішенні важливих завжань сучасної соціально-

правової практики, які пов’язані з науковим забезпеченням реформ, що проводяться у 

нашому суспільстві, досягненням громадської згоди, попередженням і своєчасним 

розв’язанням соціальних конфліктів, створенням умов для стійкого правопорядку, 

реалізацією прав і свобод особистості, затвердженням у країні громадянського 

суспільства і правової держави. 
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ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЖИТЛО 

У відповідності до Всесвітньої Декларації прав людини, кожна людина має 

право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і 

необхідне соціальне обслуговування, який необхідний для підтримання здоров'я та 

благоустрою його самого, а також його сім'ї (ст. 25) [1].  

У Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права також 

вказується, що, беручи участь у даному Пакті, держави визнають право кожного на 

достатній життєвий рівень для нього і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг 

і житло, та на неухильне поліпшення умов життя (ст. 11) [2]. 

Відповідно до Конституції України, держава повинна проводити курс на 

послідовне забезпечення права громадян на житло. Зокрема, в ст. 47 Конституції 

зазначено: «Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний 

громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в 

оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою 

та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату 

відповідно до закону. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на 

підставі закону за рішенням суду» [3]. 

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло видається державою та 

органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату 

відповідно до закону. 

Отже, право громадян на житло – це гарантована Конституцією України 

можливість громадянина задовольнити потребу на житло одним із шляхів, що визначає 

закон. 

Таким чином, кожен громадянин України має право на житло. Він може 

побудувати будинок і обслуговуючі його споруди, придбати їх у власність на основі 

цивільно-правових угод або взяти в оренду. Громадяни України мають право на 

одержання у встановленому порядку житлового приміщення (квартири) у будинках 

державного житлового фонду та у будинках громадського житлового фонду. Надання 

житла в будинках державного та громадського фонду проводиться в першу чергу 

громадянам, які потребують соціального захисту (інваліди, ветерани війни і праці, 

учасники бойових дій), як правило безоплатно, або за доступну для них плату 

відповідно до закону. 

Жилі будинки, побудовані громадянами України або придбані ними на основі 

цивільно-правових угод, є їх власністю. Власним будинком громадянин на свій розсуд 

володіє, користується і розпоряджається. Він може вчиняти щодо своєї власності будь-

які дії, що не суперечать закону, може його безоплатно або за оплату передавати у 

володіння або користування іншим особам, а також його відчужувати. 

Конституційне право на житло, насамперед, означає, що громадяни 

забезпечуються реальною та гарантованою можливістю користуватися житлом для 

задоволення своїх потреб і розпоряджатися ним у певних межах, а також, у за 

необхідності, покращувати свої житлові умови. 

Як було визначено в Концепції державної житлової політики, схваленій 

постановою Верховної Ради України 30 червня 1995 року, право громадян на житло 

гарантується шляхом: 
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1) розширення житлового будівництва за рахунок різних джерел 

фінансування. Сприяння залученню позабюджетних джерел фінансування, зокрема 

коштів населення, підприємств, установ, організацій, фондів, кредитів банків тощо; 

2) удосконалення системи інвестування житлового будівництва, у тому 

числі шляхом залучення приватизаційних паперів громадян у житлове будівництво, 

створення умов для надання громадянам пільгових кредитів на будівництво або 

купівлю житла; 

3) забезпечення соціального захисту населення у зв'язку з переходом до 

самоокупної системи експлуатації житла і наданням житлово-комунальних послуг за їх 

собівартістю; 

4) безумовного забезпечення земельними ділянками під індивідуальну 

забудову громадян, які потребують поліпшення житлових умов; надання згідно з 

чинним законодавством земельних ділянок для будівництва житла іншим фізичним та 

юридичним особам; 

5) розширення мережі спеціалізованих будинків для тимчасового 

проживання громадян (гуртожитків, будинків-інтернатів, готелів-притулків); 

6) створення ринку будівельних послуг, будівельних матеріалів, виробів, 

технологій, проектної документації, а також першочергове спрямування недержавних 

інвестицій на будівництво і реконструкцію житла та інших об'єктів соціальної сфери; 

7) продовження приватизації державного житлового фонду, створення 

ринку житла та ринкових структур у житловому господарстві; 

8) підвищення відповідальності власників і користувачів квартир (будинків) 

за їх належну експлуатацію та утримання, недопущення використання житла не за 

призначенням; 

9) обов'язкового об'єднання власників квартир багатоквартирних будинків у 

товариства (об'єднання) з метою забезпечення належного утримання будинків та 

прибудинкових територій; 

10) запровадження державної підтримки молоді щодо забезпечення житлом 

[4]. 

Право на житло має багатоаспектний характер і може бути зведене до декількох 

юридичних можливостей та гарантій, які випливають зі змісту статті 47 Конституції 

України [3]. 

По-перше, кожному гарантується можливість стабільного користування жилими 

приміщеннями в будинках державного, громадського та інших житлових фондів.  

По-друге, громадянам надається можливість поліпшення своїх житлових умов 

або отримання іншого жилого приміщення різними способами: малозабезпеченими 

особами та іншими вказаними в законі громадянами, які потребують житла – шляхом 

отримання житла безоплатно або за доступну плату; іншими особами – шляхом 

будівництва або придбання жилих приміщень за рахунок власних грошових коштів із 

залученням грошових субсидій держави та кредитів банків. По-третє, з конституційних 

норм випливає можливість використання жилого приміщення не лише для проживання 

громадянина-власника цього приміщення та членів його сім'ї, але й використання його 

шляхом передачі для проживання іншим громадянам на підставі договору найму. 

З конституційним правом громадян на житло тісно пов'язані їхні права та 

обов'язки, передбачені житловим законодавством. Зокрема, за статтею 9 Житлового 

кодексу України, до основних житлових прав громадян належать такі: 

- громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у 

встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи громадського 

житлового фонду або на одержання за їх бажанням грошової  компенсації за належне їм 
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для отримання жиле приміщення, для категорій  громадян, визначених законом, або в 

будинках житлово-будівельних кооперативів; 

- забезпечення постійним житлом громадян, які, відповідно до законодавства, 

мають право на його отримання, може здійснюватися шляхом  будівництва або 

придбання доступного житла за рахунок надання  державної  підтримки у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України; 

- громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків) державного 

житлового фонду, житлових приміщень у гуртожитках, які перебувають у власності 

територіальних громад, або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових 

торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на 

інших підставах, передбачених законом; 

- ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений 

у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, 

передбачених законом. 

Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони 

здійснюються в всупереч з призначенням цих прав чи з порушенням прав інших 

громадян або прав державних і громадських організацій [5]. 

До житлових обов'язків громадян законодавство відносить обов'язки щодо: 

1) дбайливого ставлення до будинку, в якому вони проживають; 

2) використання жилого приміщення відповідно до його призначення; 

3) додержання правил користування жилими приміщеннями; 

4) економного витрачання води, газу, електричної і теплової енергії; 

5) недопущення використання жилих будинків та приміщень на шкоду 

інтересам суспільства. 

Таким чином, закріплене в Конституції України право громадян на житло 

відображає той факт, що право мати житло є реальним правом, хоча у житловій сфері є 

ще багато проблем.  

Поряд із вказаними проблемами необхідно враховувати той факт, що потреби 

громадян у галузі забезпечення житлом постійно відстають, якісно змінюється характер 

бачення громадянами питань благоустрою житла тощо. Тому, у міру здійснення 

соціальних та житлових програм буде розширятися зміст права на житло, воно буде 

збагачуватись новими моментами, охоронятися новими матеріальними та юридичними 

гарантіями [6, с.44]. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ПРЕЗУМПЦІЇ У ПРАВІ 

Конституція займає особливе місце в системі законодавства будь-якої держави. 

Її норми вражають своєю різноманітністю, вони фіксують сформовані суспільні 

відносини, забезпечують їх стабільність та розвиток. Завдяки цьому її зміст є 

перешкодою для утворення і розвитку негативних явищ і процесів, що можуть 

набувати розвитку у суспільстві [1, с. 42]. Регулювання конституційних відносин, 

поряд із застосуванням традиційних важелів впливу, передбачає імплементацію 

презумпцій з подальшим їх закріпленням і розвитком у нормах різних галузей права. 

Необхідність застосування презумпцій у праві пояснюється наявністю у них 

праворегулюючих властивостей, оскільки їх застосування сприяє стабільності, 

пришвидшенню та спрощенню процесу правового регулювання [2, с. 24], дозволяє 

застосовувати готові, типові висновки до певних ситуацій, що повторюються. Разом з 

тим, в теорії конституційного права презумпції ще не знайшли свого належного 

висвітлення й, відповідно, науково обґрунтування їх закріплення та застосування.   

Поняття «конституційна презумпція», можна розглядати у двоякому сенсі: у 

вузькому розумінні - презумпції, що містяться або випливають із самого тексту 

Конституції; у широкому розумінні - презумпції, що прямо або опосередковано 

закріплені у нормах конституційного права загалом. 

Аналіз Конституції України дає підстави стверджувати, що у її нормах прямо 

або опосередковано закріплені презумпції, що є не лише конституційними, а й 

належать до конкретних галузей права та подекуди можуть мати міжгалузевий 

характер. 

Конституція України визначає засади правового статусу будь-якої людини, 

незалежно від наявності у неї громадянства, та фізичних осіб, що є громадянами 

України. У цій сфері також сформовано систему презумпцій, кожна з яких стосується 

певного аспекту правового статусу людини чи громадянина. Більшість презумпцій цієї 

групи відображають загальновизнані стандарти прав і свобод людини. Найбільш 

важливими презумпціями цієї групи є: презумпція невід’ємності прав людини і 

громадянина, недопустимості обмеження, скасування чи звуження змісту 

невідчужуваних прав і свобод, презумпція права на життя, презумпція невизнання 

зворотної сили закону, що погіршує становище особи, презумпція добросовісності 

людини та громадянина. Вищезгадані презумпції закріплені у Конституції України 

відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини, що відображені у 

міжнародних правових актах.   

Презумпція невід’ємності прав людини і громадянина, недопустимості 

обмеження, скасування чи звуження змісту невідчужуваних прав та свобод людини і 

громадянина. Закріплення цієї презумпції в нормах права історично було пов’язане з 
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теорією природного права (jus naturale), що ґрунтувалась на тому, що право повинно 

бути відображенням природного стану речей, природне право виникло і розвивалось як 

право Бога (всесвітнього розуму) з метою визначення системи правил та принципів, які 

регулюють людську поведінку і мають універсальний характер, тобто стосуються всіх 

людей незалежно від національних юрисдикцій [3, с. 31].  

Відповідно до ст. 27 Конституції України, кожна людина має невід’ємне право 

на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. У цій конституційній 

нормі закріплена непряма презумпція права на життя. Інший підхід суперечив би 

природі самої людини.  

Наступною не менш важливою презумпцією, яка стосується правового статусу 

людини та громадянина, є презумпція невизнання зворотної сили закону, що погіршує 

становище особи. 

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові 

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

скасовують відповідальність особи [4]. 

Незважаючи на вагоме значення, конституційні презумпції належним чином не 

закріплені у галузевому правовому регулюванні. Через недостатню увагу 

законодавчого органу до конституційних презумпцій, що забезпечують реалізацію прав 

та свобод людини і громадянина, зазначені презумпції належним чином не відображені 

в галузевих нормативних актах, що ускладнює їх практичне застосування.    
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ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ 

ЄС 

 

Протягом тривалого часу питання правового статусу національних меншин є 

досить актуальним у світі,зокрема і в Україні,оскільки на її території проживають 

представники понад 130 національностей. 

У національному складі населення України переважають українці. Їхня 

чисельність становить 37 млн.699 тис. 546 осіб, або 77,8 % від загальної кількості 

населення. За даними останнього перепису населення (2001 р.), національні (етнічні) 

меншини в Україні становили 10 млн. 757 тис. 456 чол., або 22.2 % від усіх жителів. В 

Україні живуть представники понад 100 націй. Найчисельнішими з них є росіяни, 

євреї, білоруси, молдовани, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, татари, вірмени, 

роми та ін. 

 Національний склад населення України за переписом 2001 року: 

 українці 

http://zakon.rada.gov.ua/
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 росіяни 

 білоруси 

 молдовани 

 кримські татари 

 болгари 

 угорці 

 румуни 

 поляки 

 євреї 

 вірмени 

 греки 

 німці 

 інші національності 

За особливостями динаміки кількості населення національні меншини в 

Україні в другій половині XX ст. можна віднести до трьох груп: 

 меншини, в яких кількість населення збільшувалась (росіяни, білоруси, 

румуни, вірмени, цигани, німці, азербайджанці, грузини, узбеки, корейці, турки, 

лезгини, туркмени, аварці); 

 меншини, в яких кількість населення утримувалась майже на одному 

рівні (молдовани, болгари, угорці, греки, татари, гагаузи, литовці, казахи, словаки, 

марійці, осетини, таджики, естонці, комі, албанці, киргизи, комі-перм'яки, карели, 

чеченці, даргинці, араби, фіни, лакці, абхази, кабардинці, табасарани); 

 меншини, в яких кількість населення зменшилась (євреї, поляки, чехи, 

башкири, латиші). За даними останнього перепису населення вдалось виявити 

особливості розселення кожної національної меншини в Україні. 

Найбільша етнічна меншина в Україні — росіяни. Їхня кількість становить 

8334,1 тисяч осіб і становить 17,3 %. 

Кожна з інших етнічних меншин становить менше 1 % від загальної кількості 

населення, серед них виділяються білоруси (0,6 %), молдовани (0,5 %), кримські 

татари (0,5 %), болгари (0,4 %), угорці (0,3 %), румуни (0,3 %), поляки (0,3 %), євреї 

(0,2 %), вірмени (0,2 %), греки (0,2 %), роми (0,1 %), грузини (0,1 %), гагаузи (0,1 %) 

та ін. 

В Україні правовий статус національних меншин регулюється Конституцією 

України,та Законом України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 

р. 

 У ст. 11 Конституції України зазначено що, держава сприяє консолідації та 

розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також 

розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних 

народів і національних меншин України. [1]. 

У ст. 3 Закону України «Про національні меншини» вказано що до 

національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за 

національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності 

між собою.[2]. Тобто в визначення «національної меншини» законодавцем закладено і 

критерій громадянства, і критерій походження, і критерій культурної характеристики, 

а також суб’єктивний критерій – прояв почуттів національного самоусвідомлення та 

спільності між собою. 

 В. П. Колісник,зазначає, що з урахуванням відповідних положень численних 

міжнародно-правових документів,присвячених правовому статусу національних 
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меншин, Конституції України та поточного законодавства до принципів правового 

статусу національних меншин належать: 

 визнання та поваги прав окремої особи, прав національних 

меншин та прав будь-яких інших етнічних спільнот; 

 рівних прав національних меншин; 

 неприпустимості дискримінації національних меншин,проявів расизму, 

ксенофобії, антисемітизму; 

 визнання багатоетнічності, багатомовності, полікультурності здобутком 

людства, ознакою багатства суспільства; 

 взаємопов’язаності та взаємозалежності прав і обов’язків національних 

меншин; 

 універсальності та неподільності прав національних меншин; 

 невід’ємності прав національних меншин; 

 взаєморозуміння, взаємодії і співробітництва національних меншин між 

собою та з титульною нацією; 

 вирішення непорозумінь, міжнаціональної напруженості та будь-яких 

інших проблем і конфліктних ситуацій виключно шляхом взаємних консультацій, 

діалогу та пошуку компромісів; 

 державної підтримки розвитку малочисельних народів та національних 

меншин; 

 визнання та поваги територіальної цілісності держав і непорушності 

існуючих кордонів тощо.[3, с.240]. 

Захист прав національних меншин у рамках міжнародних європейських 

організацій базується на узагальненні міжнародної правової бази, створеної в рамках 

ООН. Діяльність міжнародних європейських організацій у галузі захисту 

національних меншин здійснюється  у двох напрямках: 

 нормотворча діяльність (Рада Європи,ОБСЄ, ЄС); 

 превентивна дипломатія (ОБСЄ, посада Верховного Комісара у справах 

національних меншин). 

Оцінюючи діяльність ОБСЄ в сфері захисту прав національних меншин, 

необхідно підкреслити, що організація приймає політично обов’язкові, з точки зору 

права рішення. Документи розробляються й ухвалюються на основі спільної 

політичної волі, а положення про національні меншини приймаються в разом з 

іншими політичними положеннями, що стосуються практичного співробітництва 

держав-учасниць. 

Таким чином, документи ОБСЄ не мають юридично обов’язкової сили, не 

створюють міжнародно-правових зобов’язань, але встановлюють загальновизнані 

стандарти (зокрема у сфері захисту національних меншин) і мають політично 

обов’язковий характер для учасників організації. [4]. 

При вступі до Ради державам необхідно, ратифікувати декілька 

основоположних міжнародно-правових документів, ухвалених у рамках Ради Європи. 

Один із таких документів – затверджена Комітетом міністрів Ради Європи 10 

листопада1994 р., відкрита для підписання 1 лютого 1995 р. і чинна з 1 лютого 1998 р. 

Страсбурзька Рамкова конвенція про захист національних меншин. Цей документ є 

першим чинним спеціальним багатостороннім міжнародно-правовим документом, 

присвяченим захистові прав національних меншин загалом, у якому наголошується, 

що такий захист становить невід’ємну складову міжнародного захисту прав людини. 

[5]. 
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У червні 1992 р. Комітет міністрів Ради Європи прийняв «Європейську хартію 

регіональних мов або мов меншин». Цей документ був відкритий для підписання і 

приєднання держав-членів Ради Європи 5 листопада 1992 р. і набув чинності 1 березня 

1998 р. після приєднання п’ятої держави,відповідно до встановлених вимог хартії. 

Станом на 1 вересня 1998 р. хартію підписали 18 країн,ратифікували-усього 7. 

15 травня 2003 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про 

ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», відповідно до 

якого положення зазначеної Хартії застосовуються до мов таких національних 

меншин України, як білоруська, болгарська, гагаузька, грецька, єврейська, кримсько-

татарська, молдавська, німецька, польська, російська, румунська,словацька та 

угорська. [6]. 

Отже,відповідно до норм національного законодавства та норм міжнародно-

правових актів,можна зробити висновок, що захист прав національних меншин 

здійснюється не лише на державному але і на міжнародному рівні. 
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CУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ  

Розглядаючи елементи договору дарування, слід зазначити, що в теорії 

цивільного права відсутній єдиний підхід до розуміння того, що складає  елементи 

цивільного договору в цілому. В літературі зазначалося, що кількісний склад таких 

елементів коливається від двох до чотирьох. При цьому дослідники наводять 

різноманітні аргументи щодо своєї власної класифікації елементів [1, с. 8].  

До елементів договору дарування можна віднести: 

1) суб’єктний склад договору дарування; 

2) зміст договору дарування; 

https://www.osce.org/hcnm/78056
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3) форму договору дарування. 

Суб’єктами договору визнаються його сторони, коло й найменування яких 

зазвичай закріплено у відповідних нормах закону [2, с. 233]. 

Згідно із ч. 1 ст. 720 ЦК України сторонами договору дарування можуть бути 

фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, 

територіальна громада [3, с. 243].  

Отже, дарувальником та обдаровуваним може бути будь-який учасник 

цивільних відносин за виключенням іноземних держав та інших суб’єктів публічного 

права. Не буде перебільшенням сказати, що у першу чергу сторонами договору 

дарування є фізичні особи. Ці особи повинні відповідати загальним вимогам ЦК 

України щодо дієздатності суб’єктів цивільних правовідносин. Виходячи з цього 

доцільно розглянути фізичну особу як дарувальника та обдаровуваного. Відповідно до 

загальних норм ЦК України та норм, що регулюють відносини дарування, 

дарувальником може бути будь-яка фізична особа, яка є власником відповідного майна 

та має достатній обсяг дієздатності (статті 30, 720 ЦК України) [4, с. 711]. Повністю 

дієздатна особа на свій розсуд розпоряджається належним їй майном. Окрім іншого 

вона має право подарувати все або частину свого майна іншій особі, вільно обравши 

контрагента за договором. 

Частково дієздатні фізичні особи мають право самостійно здійснювати 

дарування лише у межах дрібного побутового правочину (п. 1 ч. 1 ст. 31 ЦК України). 

Неповнолітні (фізичні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) 

мають неповну цивільну дієздатність. Проте вони самостійно розпоряджаються своїм 

заробітком, стипендією або іншими доходами.  

Обмежено дієздатні фізичні особи згідно зі ЦК України мають право самостійно 

вчиняти дарування в межах дрібного побутового правочину, але для здійснення ними 

правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, їм необхідно отримувати згоду 

піклувальника. Таким чином, повноваження щодо визнання того чи іншого дарування 

дрібним побутовим надаються безпосередньо піклувальнику як особі, що публічним 

порядком визнана та призначена захищати права та законні інтереси підопічного.  

Недієздатні фізичні особи не мають права самостійно розпоряджатися своїм 

майном (ст. 41 ЦК України) [5]. В їх інтересах та від їх імені правочини здійснюють 

опікуни. Але у зв’язку з тим, що договір дарування тягне зменшення майнової маси 

дарувальника і по суті є збитковим, закон встановлює заборону щодо безоплатного 

відчуження опікуном майна підопічного (ч. 2 ст. 68, ч. 2 ст. 720 ЦК України). 

Аналогічна заборона встановлена для батьків та усиновлювачів щодо майна дітей. 

Обдаровуваним може бути будь-яка фізична особа, яка може виявити згоду на 

прийняття дарунку. Більш цікавим є питання щодо прийняття дарунку опікуном чи 

батьком (усиновлювачем) фізичної особи, яка не здатна з тих чи інших причин 

самостійно та вільно здійснювати волевиявлення  під час укладення правочину [6, с. 

45].  

Окрім фізичних осіб суб’єктами договору дарування можуть бути юридичні 

особи. Згідно з ч. 1 ст. 91 ЦК України юридична особа здатна  мати  такі  ж  цивільні  

права  та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть 

належати лише людині. Тобто, отримавши цивільну правоздатність та дієздатність, що 

набуваються  одночасно з моменту державної реєстрації, юридична особа як власник 

певного відокремленого майна має право розпорядитися ним за своєю волею. Правила 

ст. 91 ЦК України сформульовані таким чином, що можуть бути розповсюджені на 

юридичних осіб будь-якого виду. Разом з тим в літературі вже підкреслювалася 

залежність цивільної правоздатності від конкретного виду юридичної особи [7, с. 32].  
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ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ’ЄКТ ПРИВАТНО-ПУБЛІЧНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН: ЧИ ПОТРІБНЕ ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО? 

         Громадяни як найбільш поширені суб’єкти правовідносин є учасниками, як 

приватно-правових так і публічно-правових відносин. У сфері приватного права до 

якого в Україні належить цивільне, сімейне та у переважній частині трудове право, 

громадяни виступають відповідно учасниками цивільно-правових, сімейно-правових, 

трудових та інших правовідносин [1]. Разом з тим громадяни є суб’єктами публічно-

правових відносин з приводу їх участі в державно-суспільному житті країни. 

       Як учасники цивільно-правових відносин, громадяни, що їх іменують 

фізичними особами є учасниками особистих та майнових правовідносин, що засновані 

на методі рівності сторін. Зокрема, вони відповідно до своєї правосуб’єктності можуть 

набувати права на різноманітні об’єкти та бути їх власниками, а для цього вони 

укладають правочини, серед яких найбільш поширеними є договори [2, с. 49-54.]. 

     Відповідно до Конституції України, громадяни мають право на працю та на 

справедливу винагороду за працю [3]. Повнолітні громадяни наділені 

правосуб’єктністю створювати сім’ї, народжувати та виховувати дітей. 

    У сфері публічно-правових відносин громадяни мають суб’єктивні права на 

участь у державному правлінні, створювати громадські організації та політичні партії. 

Важливим є їх права обирати президента, народних депутатів, депутатів місцевих рад, 

голів місцевих рад та бути обраними до органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

   Необхідно розрізняти поняття «громадянин» і «людина». Адже, не кожна 

людина вважається громадянином, а тому, будь-яка, особа(людина) не наділяється тією 

повнотою прав та обов’язків, що їх надано громадянам держави. З огляду на це, 

особливої актуальності у нинішній час набуло питання подвійного громадянства. 

   Конституцією України та Законом України «Про громадянство України» 

встановлено єдине громадянство. Звичайно воно безпосередньо повинно стосуватися 
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державних службовців, президента, народних депутатів, суддів, прокурорів та взагалі 

службових та посадових осіб, що мають доступ до державної таємниці. 

  На жаль, значна кількість можновладців мають паспорти про належніть до 

різних держав як їх громадяни [4, с.2]. Для виправлення такого становища і 

недопущення подвійного громадянства для посадовців, необхідно передбачити 

юридичну відповідальність у законодавстві України. На мій погляд для державних 

службовців та інших вищенаведених осіб не повинно бути вийнятку стосовно 

положень щодо єдиного громадянства України. Рівно ж і для будь-яких громадян 

України. Така вимога повинна стосуватися будь-якого громадянина нашої держави. 

Особливо це треба мати на увазі у нинішній неспокійний час, коли відбуваються воєнні 

дії на сході України. 
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ГОТУВАННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, 

ФОРМИ, МЕЖІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У вітчизняному кримінальному праві першою стадією вчинення умисного 

кримінального правопорушення (далі – кр.пр.) є готування. Це отримало нормативне  

вираження у ст. 14 Кримінального кодексу (далі –КК) України [1]. Частина перша цієї 

статті містить як приблизний, невичерпний перелік конкретних різновидів готування до 

кр.пр., деякі з яких вперше виділені законодавцем як окремі форми (підшукування 

співучасників, змова на вчинення кр.пр., усунення перешкод), так і узагальнене 

формулювання (інше умисне створення умов для вчинення кр.пр.). Як слушно зазначає 

В.О. Навроцький використання останнього є виправданим з огляду на неможливість 

перелічити у тексті КК України всі різноманітні форми готування [2, 318].   

Практичний аспект готування до кр.пр. полягає у визначенні обсягу 

криміналізації готування до кр.пр.;  меж караності готування до кр.пр.; відмінності 

готування до кр.пр.  від замаху на кр.пр. 
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На відміну від виявлення наміру, яке не є стадією кр.пр., стадія готування як 

конкретний акт кримінально протиправної поведінки характеризується діянням 

суб’єкта, що полягає у створенні умов, необхідних для подальшого вчинення кр.пр. 

Водночас, особа при готуванні поки ще не виконує об’єктивну сторону забороненого 

КК діяння, не ставить об’єкт кримінально-правової охорони у безпосередню небезпеку. 

Саме за вказаною ознакою готування до кр.пр.  у доктрині і судовій практиці зазвичай 

відрізняється від наступної стадії умисного кр.пр. — замаху на нього.  

Відповідно до частини 1 статті 14 КК України  підготовчі дії до кр.пр. є досить 

різноманітними. З об’єктивної сторони вони можливі в наступних формах: 

1) підшукування засобів чи знарядь для вчинення кр.пр., що означає придбання 

засобів і знарядь вчинення кр.пр. будь-яким способом (купівля, обмін, викрадення, 

отримання у борг, замовлення, виготовлення  тощо). Оскільки закон не обмежує  

підшукування засобів чи знарядь для вчинення кр.пр. тільки законними способами,  

воно може виражатися у будь-якій спосіб, як законний, так і незаконний. Вжитий у ч. 1 

ст. 14 КК України термін «підшукування» дозволяє охопити як відповідний процес, так 

і його результат.  

2) пристосування засобів чи знарядь вчинення кр.пр. передбачає такий вплив 

винного на вже існуючі матеріальні предмети, внаслідок якого вони видозмінюють свої 

корисні властивості та стають придатними або більш зручними для вчинення кр.пр. 

Пристосуванням також є різноманітні дії, пов’язані з обробкою засобів і знарядь кр.пр., 

в результаті якої вони стають придатними або більш ефективними для реалізації  

задуманого кр.пр. Важливо зазначити, що спосіб підшукування та пристосування 

засобів та знарядь для вчинення кр.пр. може бути будь-який – законний або незаконний 

(легальний або нелегальний), головне щоби мета цих діянь була кримінально 

протиправною. Підшукування та пристосування засобів та знарядь для вчинення кр.пр. 

можуть фігурувати одночасно.  

На практиці виникають певні складності у розумінні засобів та знарядь кр.пр. 

Так, законодавець під засобами вчинення кр.пр. розуміє  предмети матеріального світу, 

які застосовуються для вчинення задуманого кр.пр., а також пристосування, які 

полегшують чи прискорюють його реалізацію. Під знаряддями вчинення кр.пр. 

розуміють будь-які предмети матеріального світу, речовини або енергію, фізичні чи 

хімічні властивості яких використовуються для виконання об’єктивної сторони кр.пр., 

за допомогою яких безпосередньо завдаються суспільно небезпечні  наслідки кр.пр.  із 

матеріальним складом. Відмінність засобів кр.пр. від знарядь полягає в тому, що 

знаряддя використовується у процесі безпосереднього здійснення кр.пр., тоді як засоби 

– тільки на стадії створення умов для вчинення кр.пр. з тим, щоби полегшити його 

реалізацію. Одні і ті самі предмети, залежно від характеру їх використання при 

вчиненні кр.пр., можуть визнаватись або знаряддями, або засобами вчинення кр.пр. [2, 

319].   

3) підшукування співучасників означає пошук, знаходження, вербування осіб 

(потенційних співучасників) для вчинення кр.пр. у подальшому. Цей спосіб створення 

умов виражається переважно у впливі на свідомість виконавців (співвиконавців), 

пособників або організаторів. У даному випадку дії підбурювача викликають рішучість 

цих осіб взяти участь у вчиненні кр.пр. При цьому способами підшукування можуть 

бути умовляння,  погрози, пропозиції, обіцянки спільного збагачення, шантаж, наказ, 

примус тощо. Невдале підбурювання відповідно до положень ч. 3 ст. 31 КК України 

тягне кримінальну відповідальність. 
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4) змова на вчинення кр.пр. – це укладення між співучасниками попередньої 

домовленості (угоди) про наміри між двома або більшою кількістю осіб, яким прита-

манні ознаки суб’єкта кр.пр., спільними зусиллями вчинити конкретне кр.пр. Змова є як 

би логічним продовженням попередньої форми підшукування учасників кр.пр. Як 

слушно зазначає В.О. Навроцький, зазначена угода має бути результативною і 

виходячи за межі виявлення наміру передбачати з’ясування хоча б у загальних рисах 

деталей підготовлюваного кр.пр. Якщо учасники змови здійснюють планування кр.пр. 

або вчиняють інші сумісні дії, то має місце вже створення умов для вчинення кр.пр., 

тобто інша форма готування [2, 319]. 

5) усунення перешкод — це дії чи бездіяльність, які полягають в усуненні 

перепон, що заважають реалізації кримінально протиправного наміру [3, 64].   

6)  інше умисне створення умов для вчинення кр.пр., під яким розуміються всі 

інші різноманітні діяння, які не охоплюються вищеописаними формами, але також 

спрямовані на полегшення вчинення кр.пр., роблять його реально можливим. До них 

можна віднести розроблення плану вчинення кр.пр., вивчення способу життя 

потенційної жертви, змінення зовнішності, влаштування засідки,  підготовка алібі 

тощо. При цьому виготовлення засобів і знарядь вчинення кр.пр. треба визнавати 

різновидом іншого умисного створення умов для вчинення кр. пр. Виготовленням є 

технологічний процес створення засобів і знарядь вчинення кр.пр., у результаті якого 

утворюються нові предмета, придатні для успішного виконання задуманого кр.пр. 

Виготовлення може здійснюватись як промисловим, так і кустарним способом. На 

відміну від пристосування при виготовленні зазначені засоби та знаряддя створюються 

знову для використання під час вчинення кр. пр. 

Отже, коло діянь, за допомогою яких створюються умови для вчинення кр.пр., 

широке і може бути представлено у самих різних формах, однак, дати їх вичерпний 

перелік не видається можливим. Кожна з цих форм має самостійне значення. У діянні 

можна виділити наявність  двох або більше форм.  

З об’єктивної сторони готування до кр.пр. характеризується тим, що воно 

може бути вчинено тільки шляхом дії. При цьому важливими є два моменти: 1) 

підготовчі дії особи не повинні утворювати самостійне закінчене кр.пр.; 2) кримінально 

протиправна діяльність  особи щодо готування до задуманого нею  кр.пр. не була 

доведена до кінця з обставин, які не залежать від волі особи, тобто кр.пр. перервано не 

за волею винного. З суб’єктивної сторони готування до кр.пр.  характеризується 

умисною виною, що специфічно тільки у виді прямого умислу.   

КК України 1960 року передбачав відповідальність за готування до злочину 

будь-якої тяжкості, КК 2001 року, певною мірою врахувавши вироблені доктриною і 

судовою практикою підходи, декриміналізував готування до злочину невеликої 

тяжкості. Відповідно до чинної редакції ч. 2 ст. 14 КК України (із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) готування до кримінального проступку 

або злочину, за який статтею Особливої частини КК передбачене покарання у виді 

позбавлення волі на строк до двох років або інше, більш м’яке покарання, не тягне за 

собою кримінальної відповідальності [1]. Вказані зміни є ще одним кроком на шляху 

гуманізації заходів кримінально-правового впливу та послаблення репресивності 

закону про кримінальну відповідальність. 

У більшості зарубіжних кримінальних кодексів готування до кр.пр. не 

криміналізовано. Однак для оцінки цього слід враховувати обсяг криміналізації 

готувань, як закінчених кр.пр. Якщо, наприклад, змова, набуття отрути, підбурювання 

до будь-якого кр.пр. визнаються закінченими кр.пр., тоді караність готування стає 

file:///D:/Vydannia/BOOKs-2021/Котуха_конференція/_blank
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декларативною. Більше того, вона вказує на підсилення репресії за незакінчене кр.пр., 

оскільки не дозволяє від нього добровільно відмовитись. Як зазначає В.О. Навроцький, 

криміналізація окремих проявів готування до злочину як закінчених (самостійних) 

злочинів виключає можливість пом’якшення покарання, а так само — врахування 

добровільної відмови від доведення злочину до кінця, у зв’язку з чим такий 

завуальований підхід до криміналізації фактичного готування до злочину видається 

навіть більш репресивним, ніж той, що закріплений у ст. 14 КК України [2, 323]. 

У світовій законодавчій практиці  кримінальне покарання за готування до 

кр.пр. здійснюється за двома варіантами: у межах санкції статті за закінчене кр.пр., 

готування до якого здійснювалось, або за  правилами обов’язкового  зниження 

кримінального покарання. 

В Україні за вчинення готування до злочину строк або розмір покарання не 

може перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш суворого 

виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої 

частини КК (ч. 2 ст. 68 КК України). При цьому довічне позбавлення волі за вчинення 

готування до злочину не застосовується, крім випадків вчинення злочинів проти основ 

національної безпеки України, передбачених у статтях 109–114-1, проти миру, безпеки 

людства та міжнародного правопорядку, передбачених у статтях 437–439, частині 

першій статті 442 та статті 443 цього Кодексу (ч. 4 ст. 68 КК України). При призначенні 

покарання за незакінчене кримінальне правопорушення суд, керуючись 

положеннями статей 65–67 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості вчиненого 

особою діяння, ступінь здійснення кримінально протиправного наміру та причини, 

внаслідок яких кримінальне правопорушення не було доведено до кінця  (ч. 4 ст. 68 КК 

України ) [1]. 
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признаки. Поскольку преступление – это акт человеческого поведения, оно также 

наделено указанными признаками, выступающими в единстве. Признаки, которые 
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характеризуют преступление с его внешней стороны и существуют в объективном 

мире, принято относить к объективной стороне преступления. Объективная сторона 

преступления – это совокупность предусмотренных уголовным законом признаков, 

характеризующих преступное деяние в его внешнем проявлении [1, с. 130]. 

С объективной стороны превышение власти или служебных полномочий 

представляет собой совершение должностным лицом по службе действий, явно 

выходящих за пределы предоставленных ему полномочий. 

В отличие от злоупотребления властью или служебными полномочиями при 

превышении указанных полномочий должностное лицо совершает такие действия по 

службе, которые и по форме (несоответствие служебной компетенции), и по 

содержанию являются незаконными. Если превышение – это такое действие по службе, 

которое изначально незаконно, поскольку не соответствует компетенции должностного 

лица, то злоупотребление – это действия по службе, совершаемые в пределах 

компетенции данного должностного лица, но признанные незаконными вследствие 

объективного их несоответствия интересам службы [2, с. 1067]. 

Решая вопрос о наличии состава превышения должностным лицом власти или 

служебных полномочий, необходимо точно установить круг, объем и сферу его 

служебных полномочий (компетенцию). При этом следует учитывать, что полномочия 

должностного лица по службе определяются не только соответствующими законами, 

но и иными актами законодательства, в том числе уставами, положениями, 

инструкциями, циркулярами, приказами и т.д. 

Несмотря на то, что превышение власти или служебных полномочий 

характеризуется совершением действий, которые явно выходят за пределы 

предоставленных должностному лицу полномочий, необходимо установить, что эти 

действия были совершены: а) по службе, то есть связаны с использованием служебных 

полномочий; б) при исполнении должностным лицом служебных обязанностей. 

Для состава рассматриваемого преступления важно установить, что 

совершенные должностным лицом по службе действия явно выходили за пределы 

предоставленных полномочий, что есть очевидно, бесспорно (прежде всего, для самого 

должностного лица). Если вопрос о превышении власти или служебных полномочий 

является неоднозначным и должностное лицо превысило полномочия вследствие 

нечеткого определения круга служебных обязанностей или недостаточно четкого 

распределения полномочий между вышестоящими и нижестоящими должностными 

лицами, уголовная ответственность за превышение власти или служебных полномочий 

исключается [3, с. 973]. 

С объективной стороны превышение власти или служебных полномочий может 

выражаться только в активных действиях. Как считают Барков А.В. и Хомич В.М., по 

своему характеру действия по службе при превышении власти или служебных 

полномочий могут заключаться: 1) в совершении действий по службе, которые 

относятся к компетенции вышестоящего должностного лица данного органа или 

организации; 2) в совершении действий, входящих в компетенцию должностного лица 

другого ведомства; 3) в совершении действий, входящих в компетенцию 

коллегиального органа; 4) в совершении действий, хотя и входящих в компетенцию 

данного должностного лица, но которые допустимы лишь при определенных условиях, 

отсутствующих в данном случае; 5) в совершении действий, которые неправомочно 

совершать ни одно должностное лицо [2, с. 1068]. 
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Превышение власти или служебных полномочий влечет уголовную 

ответственность, если это повлекло следующие альтернативные последствия: 1) ущерб 

в крупном размере; 2) существенный вред правам и законным интересам граждан либо 

государственным или общественным интересам.  

В соответствии с пунктом 2 примечаний к главе 35 УК крупным размером 

(ущербом в крупном размере) в статьях указанной главы УК признается размер (ущерб) 

на сумму, в 250 и более раз превышающую размер базовой величины, установленный 

на день совершения преступления. 

Понятие существенного вреда правам и законным интересам либо 

государственным и общественным интересам носит оценочный характер. Суд по 

своему внутреннему убеждению признает наступившие последствия существенным 

вредом, однако такая оценка должна быть обоснована. Вред является существенным, 

если посредством превышения власти или служебных полномочий было совершено 

другое преступление (самим должностным лицом или в соучастии с другими лицами). 

По мнению Баркова А.В. и Хомича В.М., существенный вред может также выражаться: 

1) в значимом для гражданина нарушении конституционных прав и свобод на 

получение достоверной информации, свободное и беспрепятственное передвижение, 

выбор места жительства, работы, охрану здоровья, свободу выражения взглядов и т.д.; 

2) в причинении умышленно легкого телесного повреждения или умышленном 

создании ситуации, при которой вследствие неосторожных действий других лиц были 

причинены менее тяжкие или тяжкие телесные повреждения (хотя бы одному лицу); 3) 

в причинении морального вреда, возмещение которого оценивается в 250 и более 

базовых величин; 4) в подрыве авторитета или престижа органов государственной 

власти, государственных или общественных организаций, если это было связано с 

протестными акциями и проявлениями недоверия; 5) в превышении власти или 

служебных полномочий, направленном на сокрытие в особо крупных размерах порчи, 

утраты, недостачи имущества, возникших не по вине данного должностного лица или 

подчиненных ему должностных лиц; 6) в нецелевом использовании выделенных 

государством финансовых ресурсов в особо крупных размерах [3, с. 967]. 

Важнейшим моментом обвинения в совершении указанного преступления 

является установление причинной связи между совершенными деяниями и 

наступившими последствиями, перечисленными в диспозиции статьи 426 УК. Поэтому 

между превышением власти или служебных полномочий и наступившими 

последствиями должна быть установлена причинная связь. 

Как справедливо отмечает В.В. Хилюта, специфический характер причинной 

связи в составе превышения власти или служебных полномочий состоит в том, что 

причиной преступления являются действия лиц, описанные в законе, а следствием – 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых 

интересов общества или государства. В каждом случае для констатации наличия 

причинной связи необходимо установить, что действие лица предшествовало 

существенному нарушению прав и законных интересов граждан, охраняемых 

интересов общества или государства во времени, являлось необходимым условием 

наступления предусмотренных УК последствий [4]. 

В части 3 статьи 426 УК наряду с квалифицированным материальным составом 

(«действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные лицом, 

занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия») 

сформулирован и самостоятельный формальный состав превышения власти – «... 
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умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 

прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, 

мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или 

специальных средств». 

Прежде всего, следует отметить, что превышение власти или служебных 

полномочий, нет оснований, как это предлагается в литературе [53, с. 293], называть 

особо квалифицированным составом. Это основной состав, самостоятельное 

проявление превышения власти или служебных полномочий, помещенное 

законодателем в связи с повышенной общественной опасностью и с целью 

дифференциации (усиления) ответственности в часть 3 статьи 426 УК. Это замечание 

имеет не только теоретическое, но и принципиально важное значение для 

практического применения уголовного права. Такое превышение власти или 

служебных полномочий признается оконченным преступлением независимо от 

наступления каких-либо общественно опасных последствий, предусмотренных в части 

1 статьи 426 УК (причинения ущерба в крупном размере или существенного вреда), в 

том числе для здоровья потерпевшего. Преступным превышением власти признается 

нанесение должностным лицом, выходящим за пределы прав и полномочий, 

предоставленных ему по службе, одного удара, не повлекшего за собой телесные 

повреждения. Такое превышение власти или служебных полномочий относится к 

категории тяжких преступлений [5]. 

Таким образом, с объективной стороны преступление, предусмотренное частью 

1 статьи 426 УК, представляет собой совершение должностным лицом по службе 

действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему полномочий. В ч. 3 ст. 426 

УК содержаться признаки не квалифицированного, а основного состава преступления. 

С объективной стороны преступление, предусмотренное частью 3 статьи 426 УК, 

представляет собой умышленное совершение должностным лицом действий, явно 

выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, 

сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо 

применением оружия или специальных средств. Основной состав преступления в части 

1 статьи 426 УК – материальный, а в части 3 статьи 426 УК – формальный. 

 

Список цитируемой литературы: 

1. Саркисова Э. А. Уголовное право. Общая часть : учеб.  пособие.  Минск : Тесей, 

2005.  592 с. 

2. Барков А. В. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. 

Ахраменка, Н. А. Бабий, А. В. Барков [и др.];  под общ. ред. А. В. Баркова.   Минск : 

Тесей, 2003. 1200 с. 

3. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / 

Н. Ф. Ахраменка [и др.]; под ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича.   2-е изд., с изм. и доп. 

Минск : ГИУСТ БГУ, 2010.  1064 с. 

4. Хилюта В. В. Превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь) [Электронный ресурс] КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 

5. Лосев В. В. Квалификация угрозы насилием со стороны должностного лица 

[Электронный ресурс] КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

  



104 

Кулик Марта Романівна 

студентка 1 курсу освітнього ступеня «Магістр»  

юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

Барчук Андрій Веніамінович 

студент 2 курсу освітнього ступеня «Магістр»  

юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

 

 

ФОРМА ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ  

При аналізі договору як юридичного факту одним з його елементів  можна 

назвати форму, в якій він має бути укладений. Форма договору дарування залежить від 

предмета договору та його змісту. Залежно від предмета договору дарування він може 

бути укладений в:  

а) усній формі; 

б) письмовій формі: 

- простій письмовій формі; 

- письмовій формі, що ускладнена нотаріальним посвідченням.  

Відповідно до ч. 1 ст. 719 ЦК України [1] договір дарування предметів 

особистого користування та побутового призначення може бути укладений усно. Таке 

положення закону пов’язано з тим, що договори дарування зазначених предметів 

зазвичай укладаються, виконуються та припиняються в один момент. На рівні 

загальних положень про форму правочину це правило сформульовано в ч. 1 ст. 206 ЦК 

України, згідно з якою усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються 

сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають 

нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, а також правочинів, для яких 

недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність [2, с. 182].  

В усній формі також може бути укладено договір дарування рухомих речей, які 

мають особливу цінність. Такий договір є правомірним, якщо суд не встановить, що 

обдаровуваний заволодів майном незаконно (ч. 4 ст. 719 ЦК України). Договір 

дарування вказаних предметів може супроводжуватися передачею предмета дару або 

символів дару. Подекуди таке дарування супроводжується передачею 

правовстановлюючих документів або інших документів, що є приналежністю речі, яка 

дарується, але це не свідчить про письмову форму такого договору. Так, наприклад, 

дарувальник, передаючи в дар побутову техніку, може замість самого дарунку 

(побутового приладу) передати обдаровуваному паспорт приладу або іншу технічну чи 

гарантійну документацію, прийняття якої з боку обдаровуваного буде свідчити про 

укладення та виконання договору дарування. Сторони в такому випадку,  укладаючи 

договір, здійснюють волевиявлення словами, а прийняття речі обдаровуваним 

підтверджується прийняттям символів речі. Частіше передання символів дарунку 

(ключів, макетів) використовується під час дарування нерухомого майна, але в таких 

випадках договір дарування належить укладати в письмовій формі, що ускладнена 

нотаріальним посвідченням.  

У простій письмовій формі належить вчиняти всі договори дарування, які 

підпадають під ознаки правочинів, що передбачені ст. 208 ЦК України. Разом з тим ст. 

719 ЦК України встановлює обов’язкову письмову форму для: а) договору дарування 
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майнового права; б) договору  дарування  з обов'язком  передати дарунок у 

майбутньому [1].  

За загальним правилом про наслідки недодержання простої письмової форми 

правочину, останній є дійсним, крім випадків, встановлених законом, але  оспорювання 

факту його вчинення не може ґрунтуватися на свідченнях свідків. Саме такий окремий 

випадок і передбачає вище названа ч. 3 ст. 719 ЦК України. Отже, укладення договору 

дарування майнового права або договору дарування з обов’язком передати дарунок у 

майбутньому в усній формі має своїм наслідком їх нікчемність [1].  

Аналізуючи ст. 640 ЦК України, можна зрозуміти, що договір є укладеним з 

моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про 

прийняття цієї пропозиції. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для 

укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є 

укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії. 

Договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з дня такого 

посвідчення [3, с. 193]. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ ПРАВА 

На сьогоднішній день існує безліч диференційних визначень поняття «джерел 

права». Але попри велику кількість дефініцій, чіткого визначення поняття юридична 

наука не має. Тому питання дослідження поняття джерел права є актуальним і 

сучасним. 

Поняття «джерело права» є одним з найбільш обговорюваних в юриспруденції. 

Історія становлення правової науки говорить про те, що термін «джерело права» 

використовувався раніше і використовується зараз в різних трактуваннях. Це пов'язано, 

в першу чергу, з різними значеннями терміну «джерело», а саме: 

– водний потік, що виходить на поверхню з-під землі; 

– те, що дає початок чому-небудь, звідки виходить що-небудь; 

– писемна пам'ятка, документ, на основі якого будується наукове дослідження 

[1, с.156]. 

Виходячи з останнього твердження під «джерелом права» розуміються чинники, 

які лежать в його основі, тобто писемні пам'ятки, документи, на основі якого будується 

право. 

Поняття «джерело права» уперше було сформоване ще у римському праві. Його 

ввів в науковий обіг римський вчений Тит Лівій при характеристиці Законів XII 

таблиць, які навіть через кілька століть визнавалися джерелом усього публічного і 

приватного права. 
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Особливості підходу до визначення права та його джерел у радянський період 

полягали в соціологізованому тлумаченні джерел права, ототожненні понять «право» й 

«закон», запереченні існування природного права, визнання матеріальних джерел права 

головними.  

У 70–80-ті роки ХХ ст. право стало розглядатися у вузькому й широкому 

розумінні. Прибічники широкого праворозуміння підкреслювали нетотожність закону й 

права. У вузькому розумінні право ототожнювалося із законом, а система права – із 

системою законодавства. У такий спосіб відбувалося зрівняння чи ототожнення понять 

«джерело права» й «форма права» [2, с.103]. 

Українські вчені також із різних ракурсів розглядають дане поняття. Так, 

наприклад на думку І.М. Овчаренка, багатогранність терміна «форма (джерело) права» 

та наявність різноманітних наукових підходів до визначення співвідношень закону з 

іншими формами права зумовлюють необхідність аналізу різних соціальних аспектів 

цього правового феномену. Такий аналіз розкриває перспективи теоретико-

методологічного осмислення «живучості» у модифікованому вигляді всіх історичних 

форм права, виявлення шляхів їх утілення в різних національних правових системах і 

визначення закономірностей використання в залежності від конкретних історичних 

умов розвитку суспільства [3, с.3]. 

Під джерелом права Н.М. Пархоменко розуміє зовнішню форму існування норм 

права у вигляді письмового документа (правового припису), виданого в межах 

повноважень суб’єктів правотворчості згідно зі спеціальною процедурою, що має 

юридичну силу й обов’язковість до виконання, відображає волю суб’єктів 

правотворчості та спрямовується на врегулювання спеціальних відносин [4, с.336]. 

Визначення поняття «джерело права» в формально юридичному сенсі також має 

деякі складності. Під «формальними джерелами права» розуміється зовнішня форма 

вираження правових норм, форми вираження державної волі (нормативний правовий 

акт, судовий прецедент, юридична доктрина). Можна спостерігати ототожнення 

джерела права і його форми. Позитивістське праворозуміння використовує терміни 

«джерело права» і «форма права» як синоніми.  

У ХХ ст. робилися спроби відмовитися від вживання терміна «джерело права» і 

замінити на поняття «форми права», але це не увінчалося успіхом, так як дана позиція 

не була підтримана більшістю науковою спільнотою. 

Слід зазначити, що існує три позиції, яким чином співвідносяться поняття 

«джерело права» і «форма права»: 

1) терміни «форма права» і «джерело права» є тотожними; 

2) терміни «форма права» і «джерело права» розрізняються, але їх відмінність 

проводиться в різних варіантах; 

3) повна відмінність цих термінів і понять без їх схожості, але при наявності 

інших термінів, за допомогою яких терміни «форма права» і «джерело права» можна 

зіставити між собою. 

Деякі вчені, знаходячи відмінності в термінах «джерело права» і «форма права», 

вважають, що «форма права» показує, як зміст права організований і виражений зовні, 

а «джерело права» – першоджерело формування права, система факторів, які 

зумовлюють його зміст і форму вираження. 

Навіть розглядаючи їх збіг, залишається неясним сам сенс, який вкладають в 

«джерело права» і «форму права». Деякі стверджують, що це нормотворча діяльність 

держави, інші – що це є результат цієї діяльності (закони, нормативні акти тощо), а 

треті – і те й інше.  

Слід зазначити, що в даний час постає гостра необхідність уточнення терміну 

«джерело права» за допомогою будь-яких допоміжних понять, або визначення 
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заздалегідь можливостей його використання. В іншому випадку слід відмовитися від 

його застосування і замінити на більш точне і конкретне визначення. 

Підводячи підсумок, відзначимо, що джерело права у широкому розумінні – це 

офіційний спосіб вираження державної волі за допомогою закріплення в ньому норм 

права. Це  сукупність норм права, створюваних державою чи безпосередньо 

суспільством, з різним відсотковим співвідношенням рівня організації і 

самоорганізації, зумовленим соціальними факторами; об’єднаних у цілісну систему 

логічно взаємопов’язаних і узгоджених між собою елементів, санкціонованих 

державою й покликаних компенсувати внутрішні напруження в державно-соціальній 

сфері. 

Саме за допомогою джерела права ми можемо черпати саме право. 

Різноманітність підходів і визначень свідчить про різноманіття прояві сутності поняття 

джерел (форм) права, тому зрозумівши контекст кожного поняття, можна 

використовувати як одне, так і інше. 

Єдність джерел і форм права являє собою органічний зв'язок між формою і 

змістом. Джерела сучасного громадянського права – це ті акти, що регулюють цивільні 

правовідносини, тобто їх форму вираження. 
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ОСПОРЮВАНІ ПРАВОЧИНИ ТА ЇХ ВИДИ 

    Оспорюваним є правочин, недійсність якого прямо не встановлена законом, 

але одна зі сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, 

встановлених законом. Навідміну від нікчемного, оспорюваний правочин в момент 

вчинення породжує для його сторін цивільні права та обов’язки, а тому є дійсним. 

Проте, порушення умов дійсності правочинів в момент вчинення зумовлює можливість 

оспорення їх заінтересованою особою і винесення судом рішення про його недійсність. 

У зв'язку з цим такі правочини інакше називають відноснодійсними [1, с. 200].  

 Переважна більшість заперечних правочинів − це правочини з вадами 

волі, тобто один із учасників правочину вступає в нього не з власної волі. Законодавець 

передбачає підстави для оскарження правочину з причини неповноцінності волі особи, 

яка вчиняла правочин. Єдність волі та волевиявлення – обов’язкова умова дійсності 

правочину[2, с. 29].                                                        

Розрізняють такі види оспорюваних (або заперечених) правочинів: 
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1) вчинений неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності (ст. 222 

Цивільного кодексу України (далі − ЦК України). Неповнолітні у віці від 14 до 18 років 

можуть укладати лише ті правочини, які виходять за межі дрібних побутових, лише за 

згодою батьків (піклувальників) в іншому разі за позовом зацікавленої особи такий 

правочин може бути визнаний судом недійсним; 

2) вчинений фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами 

її цивільної дієздатності (ст. 223 ЦК України). Правочин, учинений особою за межами 

цивільної дієздатності без згоди піклувальника, може бути або згодом схвалений, або 

оспорений; 

3) вчинений дієздатною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала 

значення своїх дій та (або) не могла керувати ними (ст. 225 ЦК України). Із-за різного 

роду обставин (хвороба, сп’яніння, тощо) особа на момент укладення правочину могла 

не розуміти значення своїх дій. Такий правочин може бути визнаний недійсним за 

позовом цієї особи, а в разі її смерті − за позовом інших осіб, цивільні права або 

інтереси яких порушені; 

4) вчинений юридичною особою, яка не мала права вчиняти правочин (ст. 227 

ЦК України). Правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу 

(ліцензії), може бути визнаний судом недійсним; 

5) вчинений під впливом помилки (ст. 229 ЦК України). Правочин може бути 

визнаний недійсним за позовом особи, яка помилялась, лише у разі помилки щодо 

обставин, які мають істотне значення. Це може бути помилка у праві (особа вважала, 

що їй майно дарують, а пізніше з’ясувалося, що продають), у предметі, змісті, 

суб’єктному складі тощо; 

6) вчинений під впливом обману (ст. 230 ЦК України). Обман може бути 

здійснено як шляхом учинення активних дій (парфуми українські видають за 

французькі), так і шляхом бездіяльності (при огляді квартири, яка продається, власник 

не повідомив покупця, що поруч − аеропорт); 

7) вчинений під впливом насильства (ст. 231 ЦК України). Правочин може бути 

визнаний судом недійсним, якщо буде доведено, що воля особи булла спотворена під 

впливом фізичного чи психічного тиску; 

8) вчинений у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з 

другою стороною (ст. 232 ЦК України). Суд може визнати правочин недійсним з цих 

причин лише у разі умисної змови представника однієї сторони з іншою; 

9) вчинений під впливом тяжкої обставини (ст. 233 ЦК України). Такі правочини 

інколи називають “кабальними”, оскільки особа змушена була укласти правочин на 

дуже не вигідних для неї умовах у зв’язку з обставинами, які склалися (наприклад, 

змушена була за безцінь продавати речі, щоб терміново придбати дорогі ліки) [3, с. 48; 

4, с.18]. 

 Щодо наслідків оспорюваного правочину, то загальне правило, яке 

визначає правову долю набутого сторонами за правочином (майна, грошей тощо), 

міститься у ст. 216 ЦК України, де зазначено, що у разі недійсності правочину кожна зі 

сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на 

виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, 

коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, − 

відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент 

відшкодування. Це правило у науці цивільного права називається двосторонньою 

реституцією, тобто кожна зі сторін повертає все набуте за правочином [5, с. 165]. 
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ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

Незаперечне значення для розуміння сутності адвокатури мають принципи, що 

визначають адвокатуру як правове явище. Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції 

України виключно законами України визначаються засади організації та діяльності 

адвокатури. Вони дають змогу дослідити функціональні та організаційні основи 

адвокатури через закріплену у законодавстві систему ідей, кожна з яких відображає 

якесь окремо визначене начало, а у сукупності характеризує увесь інститут адвокатури. 

Принципи адвокатури мають свої ознаки: 1) принцип адвокатури містить в собі 

певну ідею щодо адвокатури, яка складає його зміст; 2) така ідея прямо чи 

опосередковано закріплена в нормативно-правових актах; 3) принцип адвокатури 

повинен мати загальне значення для інституту адвокатури, її побудови та 

функціонування; 4) принцип визначає типові риси адвокатури; 5) принципи адвокатури 

характеризуються значною стійкістю та стабільністю у порівнянні зі звичайними 

нормами права; 6) принципи адвокатури не повинні дублювати одне одного, поміж тим 

вони складають певну систему, в якій один з принципів може випливати з іншого або 

бути його гарантією [2]. 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) 

розмежовує принципи здійснення адвокатської діяльності та принципи адвокатського 

самоврядування. Так, згідно з ч. 1 ст. 4 Закону адвокатська діяльність здійснюється на 

принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та 

уникнення конфлікту інтересів; згідно ж з ч. 1 ст. 43 Закону адвокатське 

самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов’язковості для 

виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, 

заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність 

адвоката [1].  

Щодо дефініції принципів організації адвокатури, то вони закріплюють 

стандарти забезпечення належного функціонування адвокатури як корпоративного 

професійного співтовариства адвокатів, тобто мають переважно організаційний 

характер. Принципи адвокатської діяльності мають відношення до здійснення 

адвокатом конкретних дій з метою надання допомоги клієнту, і тому в них переважає 

функціональна складова.  



110 

 Проблему розмежування принципів адвокатури та адвокатської діяльності 

можна частково вирішити шляхом обрання правильної підстави для їх класифікації [3, 

с.15]. 

Так, вищезазначені принципи слід класифікувати за предметом регулювання – 

на принципи організації адвокатури і функціональні – принципи діяльності адвоката. 

Таким чином, до організаційних принципів слід віднести ті принципи, які окреслюють 

організацію адвокатури як правового інституту загалом, а функціональними 

принципами будуть виступати конкретні принципи, на яких повинна ґрунтуватись 

професійна діяльність адвокатів [4]. 

Вважаємо, що до системи принципів діяльності адвокатури слід включити: 

– принцип незалежності адвоката при здійсненні адвокатської діяльності. 

Відповідно до цього принципу адвокат є незалежним при наданні правової допомоги 

від держави, органів державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб, правоохоронних органів, інших суб’єктів; 

– принцип здійснення адвокатської діяльності в інтересах клієнта зобов’язує 

адвоката здійснювати адвокатську діяльність виключно в інтересах клієнта. У разі, 

коли внаслідок різних обставин виникне конфлікт інтересів адвоката чи його рідних та 

близьких з інтересами клієнта, або інтересів клієнтів між собою, адвокат повинен 

усунути цей конфлікт в порядку, передбаченому законодавством; 

– принцип конфіденційності спонукає адвоката до поведінки, яка формує довірчі 

відносини в межах виконання доручення, забезпечує довіру клієнта, зобов’язує 

адвоката дотримуватись адвокатської таємниці, не розголошувати інформації, 

отриманої у зв’язку із наданням клієнтові правової допомоги. 

Крім того, необхідно виділити такі принципи організації адвокатури: 

– принцип обов’язкового членства адвокатів України в НААУ. Необхідність 

виокремлення цього принципу зумовлена тим, що він є первинною основою 

формування усього адвокатського самоврядування та вирішення організаційних питань 

у системі адвокатури України; 

– принцип рівності адвокатів. Цей принцип відображає надання рівних 

можливостей займатися тими чи іншими видами адвокатської діяльності, відсутності 

обов’язкової спеціалізації адвокатів; 

– принцип корпоративного самоврядування відображує і корпоративну 

побудову адвокатури, і систему управління у ній. Принцип корпоративного 

самоврядування охоплює незалежність адвокатури як корпоративного формування від 

держави, органів державної влади чи місцевого самоврядування, їхніх посадових та 

службових осіб, інших суб’єктів; 

– принцип гласності характеризує організацію адвокатури, на противагу 

принципу конфіденційності, який стосується адвокатської діяльності. Принцип 

гласності потребує гласного вирішення адвокатурою питань своєї організації, 

оприлюднення рішень, які приймаються органами адвокатського самоврядування, 

доступності для громадськості тих процесів, що відбуваються в адвокатурі; 

– принцип свободи вибору форми організації адвокатської діяльності. Він 

відображає фундаментальну засаду можливості адвокатів виходячи з власних інтересів 

та потреб визначати та обирати прийнятні для себе організаційні форми здійснення 

адвокатської діяльності [5, с. 361-364]. 

Досліджуючи принципи організації та діяльності адвокатури, Л. В. Тацій у своїй 

дисертаційній роботі пропонує виокремлювати принципи організації та діяльності 

адвокатури та спеціальні принципи адвокатської діяльності. До принципів організації 

та діяльності адвокатури відносить верховенство права, незалежності,  демократизму, 

гуманізму, конфіденційності, а до спеціальних принципів діяльності адвокатури – 
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принцип професіоналізму, охорони законних прав адвоката, дисциплінарну 

юрисдикцію, безоплатну правову допомогу [6, с. 15].  

Отже, поняття «адвокатура» слід розуміти ширше, ніж лише професійну спільноту 

адвокатів. Принципи адвокатури та адвокатської діяльності можна розмежувати, якщо 

здійснити класифікацію за предметом регулювання – на принципи організації адвокатури і 

функціональні – принципи діяльності адвоката. Таким чином, до організаційних принципів 

слід віднести ті принципи, які окреслюють організацію адвокатури як правового інституту 

загалом, а функціональними принципами будуть виступати конкретні принципи, на яких 

повинна ґрунтуватись професійна діяльність адвокатів.  
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ОСОБЛИВОСТІ  ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАНОВИЩА ЗАХИСНИКА У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Посилення юридичного захисту особи, розширення і зміцнення конституційних 

гарантій її прав і свобод в умовах розвитку демократії, а також затвердження 

незалежної судової влади, як визначального гаранту цих прав і свобод, справедливості і 

законності – необхідна умова функціонування демократичної правової держави. Вагоме 

місце в системі таких гарантій належить процесуальним гарантіям, які визначають 

напрямок держави на демократизацію і гуманізацію кримінального процесуального 

законодавства України. Оскільки порушення цих гарантій істотно впливає на основні 

права і охоронювані законом інтереси осіб, які попадають у сферу кримінальної 

процесуальної діяльності і, насамперед підозрюваного та обвинуваченого. 

Забезпечення права підозрюваного, обвинуваченого на захист полягає в тому, що 

закон: наділяє їх як учасників процесу такою сукупністю процесуальних прав, 

використання котрих дозволяє їм особисто захищатися від підозри або обвинувачення у 

вчиненні кримінального правопорушення, відстоювати свої законні інтереси; надає 

зазначеним особам право скористатися юридичною допомогою захисника (адвоката); 

покладає на слідчого, прокурора, слідчого суддю, суддю і суд обов'язок до першого 

допиту особи роз'яснити йому його право мати захисника, про що складається 

відповідний протокол, надати можливість захищатися встановленими законом засобами 

від пред'явленого обвинувачення, забезпечити охорону його особистих і майнових прав. 

Також, законодавець у ст. 52 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 

http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pravila-advokats'koj-etiki.pdf
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КПК України) надав вичерпний перелік підстав обов’язкової участі захисника у 

кримінальному провадженні. Якщо особа з певних причин немає змоги забезпечити 

себе захисником, держава, відповідно до закону України «про надання безоплатної 

правової допомоги», надає захисника підозрюваному, обвинуваченому безкоштовно.  

Відповідно до ст. 45 КПК України захисником є адвокат, який здійснює захист 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів примусового чи виховного характеру 

або вирішувалось питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої 

передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію) [1]. 

Захисник – це особа, яка уповноважена в передбаченому законом порядку 

здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваних і обвинувачуваних (підсудних, 

засуджених і виправданих). Участь захисника в кримінальному провадженні виступає 

гарантом реалізації конституційного права кожної особи на захист.  

КПК України передбачає три форми залучення захисника до участі у 

кримінальній справі: 1) за договором; 2)  за призначенням; 3)  для проведення окремої 

процесуальної дії. 

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує форма у виді призначення 

захисника Так, відповідно до ч. 2 ст. 49 нового КПК України слідчий, прокурор 

виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає 

відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної 

правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та 

забезпечити його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у 

кримінальному провадженні [4, с.133]. Розглядаючи класичний захист, у межах дії 

принципу забезпечення права на захист, ми відносимо діяльність захисника саме до тих 

учасників процесу, які притягуються, або притягувалися до кримінальної 

відповідальності, у процесуальних правах яких є право на захист і це право 

забезпечується суб’єктами, що здійснюють кримінальне провадження. Це 

підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий. Особа, яка здійснює такий 

захист у кримінальному провадженні набуває статусу захисника. 

Саме це відокремлює захисника, як учасника процесу, від інших осіб, які теж 

надають в процесі провадження по справі юридичну (правову) допомогу, але іншим 

учасникам процесу і набувають у зв’язку з цим іншого статусу. В ході кримінального 

провадження право отримати правову допомогу поряд із особами, притягуються до 

кримінальної відповідальності (або – притягувалися), мають і інші учасники 

кримінального провадження – потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, 

свідок. Але надання правової допомоги цим учасникам процесу діє поза межами 

конституційного забезпечення права на захист ( класичного захисту).  

Особа, яка надає правову допомогу потерпілому, цивільному позивачу, 

цивільному відповідачу, свідку набуває процесуального статусу представника. В якості 

представника можуть виступати також адвокати. Представник не має відношення до 

процесуальної діяльності щодо забезпечення права на захист підозрюваному, 

обвинуваченому, виправданому, засудженому. В свою чергу, захисник не повинен мати 

відношення до надання правової допомоги потерпілому, цивільному позивачу, 

цивільному відповідачу [3]. 

Адвокат має право виступати в процесі як в якості представника, так і 

захисника. Адвокат – це професія, захисник та представник – це учасники процесу. 

Безперечно, що одна й та ж особа не може виступати в якості двох учасників процесу 

одночасно, згідно статті 3 КПК України – це різні учасники процесу. 

Вважаємо, що перекручування кримінальних процесуальних положень, 

застосування аналогії та відсутність чіткого визначення процесуального положення 
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кожного з учасників процесу призведе до виникненню проблем в ході практичного 

застосування норм КПК.  

Виходячи з вищенаведеного, та розділяючи думку В. Корчевої, вважаємо, що 

стаття 20 КПК України «Забезпечення права на захист» не повинна у частині 4 

посилатися на представника потерпілого як на особу, яка здійснює захист в межах цієї 

статті, а також на потерпілого, як суб’єкта захисту. Пропонуємо виключити з частини 4 

вказівку на потерпілого та його представника[3].  

Особливе значення має право учасників кримінального провадження на судовий 

захист, оскільки виходячи зі змісту ч.2 ст. 59 Конституції України, право на судовий захист є 

абсолютним, як гарантія забезпечення прав і свобод особи, людини і громадянина Однак, на 

наш погляд, структура кримінального провадження відповідно до чинного КПК України 

щодо можливості оскаржити до суду рішень, дії, або бездіяльність суб’єктів, ускладнює 

реалізацію особою цього права. Так, ч.1 ст. 304 КПК України передбачає строк подання 

скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора. Цей строк встановлено з 

моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Але особа може зіткнутися з 

певними труднощами в оскарженні рішення, дії або бездіяльності суб’єктів, що повинні 

прийняти рішення, вчинити певну дію, якщо законодавець у відповідних нормах КПК 

України зовсім не передбачає винесення того чи іншого рішення ( наприклад – постанови 

про визнання учасником процесу, або – про допуск до участі у справі). Тому, з метою 

дотримання конституційних гарантій на захист основних прав та свобод людини і 

громадянина та можливістю надати захиснику якісно здійснювати право на захист, варто 

збільшити строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора з 

десяти до тридцяти днів. 

Враховуючи складність кримінального провадження, а також те, що обвинувачений, 

який не обізнаний в питаннях права, може опинитися в нерівному положенні (щодо 

встановлення істини і юридичного тлумачення кримінального правопорушення в якому його 

обвинувачують) в порівнянні з представниками органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду, в чиєму провадженні знаходиться справа, закон надає можливість, а в 

окремих випадках робить обов'язковою участь в процесі спеціальної особи, яка користується 

довірою обвинуваченого, є грамотно обізнаною у тонкощах матеріального  та 

процесуального законодавства -  захисника. Відсутність в процесі захисника не тільки 

ускладнює, але і нерідко зводить нанівець значення захисту. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ УБИЙСТВА 

Согласно ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), под 

убийством понимается умышленное противоправное лишение жизни другого человека. 

Субъективная сторона убийства может характеризоваться только умышленной 

формой вины. Умысел может быть прямым или косвенным. Лицо сознает, что посягает 

на жизнь другого лица, предвидит неизбежность или возможность причинения смерти 

потерпевшему и желает смерти или сознательно допускает ее либо относится к ней 

безразлично.  

Покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, т.е. когда действия 

виновного свидетельствуют о том, что он предвидел наступление смерти, желал этого, 

но смертельный исход не наступил по не зависящим от этого лица обстоятельствам [1, 

с. 295]. 

При решении вопроса о содержании умысла виновного необходимо исходить из 

совокупности всех обстоятельств преступления, в частности, учитывать 

предшествующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения, причины 

прекращения преступных действий, способы и орудия преступления, характер и 

локализацию ранений и иных телесных повреждений (например, жизненно важных 

органов: головы, шеи, левой стороны груди, печени, левой и правой стороны паха), а 

также последующее поведение виновного. При доказанности покушения на убийство 

дополнительной квалификации по фактически наступившим для потерпевшего 

последствиям не требуется. 

Также необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения 

тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 

имея в виду, что при убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего 

жизни, а при совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.147 УК, отношение 

виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности. 

В случае привлечения к ответственности за убийство нескольких лиц 

исследуется степень и характер участия в преступлении каждого из них. При этом в 

качестве соисполнителей преступления признаются те лица, которые действовали 

совместно, с умыслом, направленным на совершение убийства, и непосредственно 

участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего.  

В число обстоятельств, характеризующих субъективную сторону убийства, 

входят также мотив, цель, эмоции. Они могут выступать в качестве обязательных 

признаков состава преступления (например, п. 8, 9 ч. 2 ст. 139 УК – убийство с целью 

другое преступление или облегчить его совершение; убийство с целью получения 

трансплантата либо использования частей трупа), либо учитываются при 

индивидуализации наказания в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств 

[2, с. 9]. 

Субъективная сторона в умышленном убийстве проявляется в целом ряде 

связанных между собой психических факторов. К ним относятся: во-первых, умысел в 

виде желания или допущения наступления смерти; во-вторых, мотив, т.е. 
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побудительная причина убийства; в-третьих, цель, т.е. то последствие, к которому 

стремился преступник, а также эмоциональное состояние лица в момент совершения 

убийства [3, с. 43]. 

Уголовно-правовой охране подлежит жизнь любого человека независимо от его 

возраста, физических или моральных качеств. 

Убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 139 УК, является основным («простым») 

составом, который образует умышленное противоправное лишение жизни другого 

человека при отсутствии указанных в законе отягчающих (ч. 2 ст. 139 УК) и 

смягчающих (статьи 140-143 УК) обстоятельств. 

На практике к данному виду преступлений относятся убийства из ревности, 

мести, на почве личных неприязненных отношений, в ссоре или драке (при отсутствии 

хулиганских мотивов) и подобные этому случаи убийства, когда в действиях виновного 

отсутствуют названные отягчающие и смягчающие обстоятельства. 

Как показывает практика, отдельные суды испытывают затруднения при 

разграничении убийства (ч. 1 ст. 139 УК) и причинения смерти по неосторожности (ст. 

144 УК). Имея сходство в объективной стороне и объекте, данные преступления 

различаются по субъективной стороне – форме вины по отношению к смерти 

потерпевшего. Часть 1 ст. 139 УК предполагает наличие умысла, ст. 144 УК – 

неосторожности. Доказанность присутствия в преступных действиях лица той или иной 

формы вины является критерием отграничения указанных составов и, следовательно, 

правильной квалификации содеянного. 

Например, О., являясь начальником караула взвода военизированной охраны 

склада взрывчатых материалов, находился при исполнении служебных обязанностей по 

охране складов. После совместного распития спиртных напитков с С. по предложению 

последнего решили сыграть в «рулетку». О. из имевшегося у него револьвера «Наган» 

достал шесть патронов из семи, приставил револьвер к своей голове, нажал на спуск, но 

выстрела не произошло. После этого он, грубо нарушая правила обращения с оружием, 

приставил револьвер к голове С, произвел выстрел, в результате которого С. был убит. 

Суд Лунинецкого района признал О. виновным в неосторожном причинении 

смерти (ч. 1 ст. 144 УК). 

По протесту заместителя Председателя Верховного Суда президиум Брестского 

областного суда приговор отменил, указав, что суд пришел к неверному выводу о том, 

что О. в данной ситуации   не предвидел наступления смерти С. 

Из материалов дела усматривается, что О., будучи начальником караула, 

постоянно обращался с револьвером системы «Наган» и знал, что он заряжен семью 

патронами. О. и не отрицал, что достал из револьвера только шесть патронов. 

При новом рассмотрении дела суд Дрогичинского района осудил О. по ч. 1 ст. 

139 УК. Как указано в приговоре, суд пришел к выводу, что О. сознательно не проявил 

необходимой предосторожности и сознательно допускал возможность гибели 

потерпевшего, но относился к этому безразлично, полагаясь только на случайность, а 

не на объективные действия, исключающие наступление таких последствий. 

Следовательно, лишение жизни С. совершено О. с косвенным умыслом [4, с. 44]. 

Выяснение мотива и цели совершения убийства имеют большое значение для 

квалификации содеянного. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 1 

постановления № 9 от 17 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 139 УК)» (далее – постановление № 9) обращает внимание на тщательное 

выяснение по каждому делу всех обстоятельств, в том числе содержания и 
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направленности умысла, мотива, цели и способа убийства, поскольку они имеют 

важное значение для правильной правовой оценки содеянного виновным и назначения 

ему справедливого наказания. Выводы суда о виновности или невиновности 

обвиняемого, квалификации совершенного преступления и назначении наказания 

должны быть мотивированы в приговоре с приведением исследованных в судебном 

заседании доказательств. 

Таким образом, изучение практики показывает, что суды при анализе 

субъективной стороны по делам об убийстве испытывают определенные затруднения: 

иногда неправильно определяют направленность умысла, причинение смерти по 

неосторожности расценивают как умышленное убийство и т.п. 

Субъект преступления – обязательный признак состава преступления. За 

простое убийство и убийство при отягчающих обстоятельствах, а также за причинение 

смерти по неосторожности уголовная ответственность установлена с 

четырнадцатилетнего возраста, а за остальные виды убийства – с шестнадцатилетнего 

возраста. 

В соответствии с ч. 3 ст. 27 УК несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности, не подлежит уголовной ответственности, если будет 

установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с 

болезненным психическим расстройством, оно во время совершения общественно 

опасного деяния было неспособно сознавать фактический характер или общественную 

опасность своего деяния. 

В определенной степени убийство и покушение на убийство определяются 

личностными особенностями преступника, его антиобщественными и антигуманными 

установками, склонностью к ссорам, дракам, разврату, паразитизму и т.д. [2, с. 10]. 

В заключение исследования признаков состава преступления и их значений для 

квалификации убийства необходимо подчеркнуть, что юридический анализ каждого из 

признаков должен проводиться и в том случае, когда в законе какой-либо из них прямо 

не упоминается. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ 

Питання подвійного громадянства для нашої держави є дуже актуальним, так як 

в Україні проживають представники багатьох національностей. 
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Громадянство України – це правовий зв'язок між громадянином і державою, за 

яким виникають взаємні права та обов’язки [1]. 

Громадянство для людини має принципове значення, оскільки визначає її 

політичний і соціальний статуси, матеріальне й духовне благополуччя. Завдяки 

громадянству для людини розширюється суверенітет держави і особливо її можливість 

користуватися державними гарантіями своїх прав і законних інтересів як всередині 

країни, так і поза її межами. 

Громадянство – це не що інше, як встановлені державою політико-правові умови 

належності особи до тієї частини населення країни, на яку поширюються державні 

гарантії виконання визначених законом прав людини. Воно може виникати за фактом 

народження або в результаті отримання громадянства іншої держави. 

Інакше кажучи, громадянство – це правова категорія, котра тісно пов'язана з 

поняттям «населення держави», але відрізняється від нього. 

Поняття громадянства стосується специфічних відносин між приватною особою 

та державою, котрі визнаються цією державою. За громадянином в силу таких відносин 

закріплені певні права (такі як: право обирати та бути обраним на державну службу), 

громадянин має низку обов’язків (бути законослухняним, платити податки, виконувати 

військовий обов’язок) і нести відповідальність у випадку невиконання своїх обов’язків. 

Держава відповідальна перед громадянином, а громадянин – перед державою. Права та 

обов’язки держави і громадянина взаємні. Кожна особа має право на громадянство: 

ніхто не може бути довільно позбавлений громадянства чи права змінити його [2]. 

У світі відомо понад сто країн, які не визнають подвійного громадянства, а саме 

Єгипет, Індія, Індонезія, Китай, Монголія, Узбекистан та ін. Україна також відноситься 

до цих країн. Вчені та дослідники біпатризму переконують, що саме подвійне 

громадянство гальмує процес формування спільних цінностей, пріоритетів розвитку 

нації, єдності народу; втрачається зв’язок громадянина з державою. 

В Україні існує єдине громадянство, так зазначено у статті 4 Конституції 

України, що являється вагомим аргументом для осіб, які стверджують, що громадяни 

України не мають права бути громадянином іншої держави [2]. 

Принцип єдиного громадянства затверджується і Законом України «Про 

громадянство України».  Згідно з ним, в Україні діє єдине громадянство, а за умови, що 

українець отримав ще одне – українське громадянство втрачається [1]. 

Законодавство України не передбачає для її громадян подвійного громадянства. 

Закон України «Про громадянство України» зазначає: «Якщо громадянин України 

набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з 

Україною він визнається лише громадянином України» [1]. 

Проблема подвійного громадянства на сьогодні набула особливої гостроти, адже 

для нас не є секретом що з кожним днем збільшується кількість осіб, які отримують 

громадянство іноземних держав.  

Сьогодні це є одним із найбільш суперечливих і дискусійних питань в 

законодавстві України.  

Серед основних причин поширення випадків подвійного громадянства експерти 

називають прогалини та недоліки українського законодавства в цій сфері.  

В Законі необхідно прямо передбачити норму, відповідно до якої неподання 

документів про припинення іноземного громадянства є підставою для втрати 

громадянства. Це необхідно: по-перше, для самих правників, адже закон повинен бути 

чітким; по-друге, враховуючи, що втрата громадянства є серйозною санкцією за 

невиконання цієї вимоги, особи, які були прийняті до громадянства, повинні чітко 

усвідомлювати, що неподання документа про припинення іноземного громадянства є 

підставою для втрати громадянства.  
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Подвійне громадянство, як правило, створює не переваги, а незручності для 

відповідної особи та держав. Така особа не може користуватися в державах її 

громадянства правами в повному обсязі, але сповна нести обов'язки (служба в армії, 

сплата податків та ін.) вона зобов'язана. Такі особи не можуть скористатися з 

дипломатичного захисту своїх держав і часто підпадають під кримінальну 

відповідальність за невиконання певних обов'язків щодо держави чи виконання 

обов'язків, але в іншій державі. Саме тому національні правові системи і міжнародне 

право прагнуть до скорочення випадків подвійного громадянства. 

Деякі фахівці вважають, що на сьогодні отримання подвійного громадянства 

становить пряму небезпеку для Української держави і загрожує національній безпеці 

нашої країни. Однак попри те, що згідно з Конституцією подвійне громадянство в 

Україні заборонене, українці де-факто дедалі частіше отримують таке громадянство з 

Румунією, Угорщиною та Росією, а також і з низкою інших країн. 

При цьому законів, які хоч якось карають за подвійне громадянство, не існує – 

Україна просто не визнає факт подвійного громадянства. 

Якщо в країні дозволене подвійне громадянство, то це послаблює єдність нації 

та патріотизм, адже, у випадку настання в країні кризових ситуацій чи військового 

стану, більшість населення не захоче працювати на благо цієї держави, а просто виїде 

до країни, громадянином якої вона є. 

Наразі, подвійне громадянство для України є величезним викликом, тому що 

економічна, психологічна, геополітична ситуації дуже напружені, що призводить до 

масової міграції працездатного, «розумного» населення. 

В Україні масовий відтік робочої сили. Багато людей їдуть за кордон на 

навчання і там залишаються. Держава втрачає найважливіший ресурс — людей. Тут 

громадянам некомфортно, тому обирають інший паспорт. Запровадження подвійного 

громадянства в Україні підтримують самі заробітчани та ті українці, які емігрували до 

інших країн. 

Неодноразово народними депутатами були зареєстровані законопроекти, які 

мали на меті легалізувати подвійне громадянство в Україні. У них пропонувалося дати 

громадянам України право на отримання іноземного громадянства з можливістю 

збереження українського паспорта. 

Відповідні законопроекти було повернуто на доопрацювання, де вони 

залишаються і досі. 

Висновки. Держава повинна підвищувати рівень життя свого населення, 

створювати належні умови для того, щоби громадяни пишалися і цінували 

громадянство своєї держави.  
Особи з подвійним громадянством становлять загрозу українській державності 

тим, що для них її національні інтереси не в пріоритеті, і таким чином у них немає 

зацікавленості у процвітанні та розвитку України. 

Ефективна реалізація законодавчих обмежень щодо множинного громадянства 

потребує встановлення чітких механізмів контролю з боку держави, а також має 

передбачати юридичну відповідальність за порушення таких обмежень.  
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ПОНЯТТЯ ОБЛІКУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ 

ЖИТЛОВИХ УМОВ 

Відповідно до статті 31 Житлового кодексу України, громадяни, які потребують 

поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жиле 

приміщення у будинках державного або громадського житлового фонду в порядку, 

передбаченому законодавством України [1]. 

Проте, цю норму необхідно розглядати критично, оскільки аналіз статті 47 

Конституції України дозволяє зробити висновок, що право на безоплатне отримання 

житла гарантується не всім громадянам України, а лише тим, які потребують 

соціального захисту, що підтверджує ч. 2 ст. 47 основного закону [2].  

Для всіх інших громадян діє принцип, згідно з яким, держава створює умови, 

необхідні для того, щоб кожен громадянин мав змогу побудувати житло, придбати його 

у власність або взяти в оренду. 

Таким чином, забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов в Україні здійснюється за двома основними напрямами: 

1) надання житла за рахунок держави у межах встановленої норми соціально 

незахищеним громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема: 

• малозабезпеченим; 

• інвалідам; 

• ветеранам війни; 

• військовослужбовцям; 

• особам, які постраждали внаслідок аварії  на Чорнобильській АЕС;  

• сім‘ям, які тривалий час перебувають на квартирному обліку;  

• іншим категоріям громадян, які визначаються Житловим кодексом України та 

іншими актами законодавства;  

2) створення умов, за яких кожен громадянин вільно, на вибір, відповідно до 

своїх потреб і можливостей, зміг би спорудити житло, придбати його у власність, взяти 

в оренду. 

Порядок здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов (квартирного обліку), регулюється статтями Житлового кодексу та Правилами 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР. 

У статті 32 Житлового кодексу встановлюється важливе правило щодо віку, з 

якого громадяни здійснюють своє конституційне право на одержання жилого 

приміщення. 

Аналіз вищевказаної норми дозволяє класифікувати за віковим критерієм 

суб'єктів, які здійснюють право на отримання жилого приміщення, на: 

1) громадян, які самостійно здійснюють своє право на житло (до цієї категорій 

належать особи, які досягли повноліття, тобто вісімнадцятирічного віку, а також такі, 

що одружилися або влаштувалися на роботу у передбачених законом випадках до 

досягнення вісімнадцятирічного віку); 

2) громадяни, які реалізують своє право на житло через законних представників: 

неповнолітні (віком від п‘ятнадцяти до вісімнадцяти років), які здійснюють право на 

одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників; неповнолітні 

віком до п'ятнадцяти років, які здійснюють право на отримання житла разом зі своїми 
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батьками, або законними піклувальниками; особи, які у встановленому законом 

порядку визнані недієздатними, і які реалізують своє право на отримання жилого 

приміщення через призначених судом опікунів [3, с. 55].  

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється: за 

місцем проживання – у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, 

селищної, сільської ради (відповідно до житлового законодавства, громадян може бути 

взято на облік і не за місцем їх проживання); за місцем роботи – на підприємствах, в 

установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або 

беруть пайову участь у житловому будівництві. 
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-

ПРОДАЖУ 

На сьогоднішній день, одним з найпоширеніших цивільно-правових договорів є 

саме договір роздрібної купівлі-продажу. Призначенням даного договору є безперервне 

та систематичне задоволення особистих, а також домашніх потреб споживачів. 

У повсякденному житті кожна людина щодня виступає стороною договору 

роздрібної купівлі-продажу. Цей договір також фактично є фінальною правовою 

формою, яка об'єднує як процеси виготовлення, продажу, так і процеси споживання 

товарів. Варто зазначити, що саме цей вид договору регулює відносини, що виникають 

між покупцем і продавцем. 

Як вже зазначалось в інших розділах наукової роботи, договір роздрібної 

купівлі-продажу є різновидом договору купівлі-продажу. 

ЦК України наводить визначення договору роздрібної купівлі-продажу, 

відповідно до якого даний договір полягає у тому, що продавець, який здійснює 

підприємницьку діяльність з продажу товару,  зобов'язується передати покупцеві товар, 

що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не 

пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і 

оплатити його [1]. 

Як і в будь-якому іншому цивільно-правовому договорі, важливим елементом 

договору роздрібної купівлі-продажу є сторони, і саме сторони є однією з важливих 

особливостей даного договору. 

У цьому виді договору продавцем можуть бути господарюючі суб'єкти, що 

мають як основну мету діяльності реалізацію товарів споживання. При цьому, для 
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участі цих суб'єктів в укладенні договору немає значення форма власності або 

господарювання, на яких вони засновані. 

Загалом, у науковій літературі зазначають, що реалізація товару за договором 

роздрібної купівлі-продажу повинна бути на основі професійної діяльності і ця 

діяльність має мати постійний і систематичний характер. 

Водночас покупцем може бути особа (громадянин), яка купує товар для 

особистих потреб. Однак, варто зазначити, що товар не завжди купують саме для 

особистих потреб, а для інших, наприклад, для використання у професійній діяльності. 

При цьому, за договором роздрібної купівлі-продажу товар можуть придбавати й 

юридичні особи. Однак важливо, щоб ці юридичні особи придбавали його у незначній 

кількості [3, с. 56]. 

Досліджуючи договір роздрібної купівлі-продажу, необхідно з'ясувати загальну 

характеристику зазначеного договору. 

Загалом, договір роздрібної купівлі-продажу є консенсуальним, тобто договір 

буде вважатись укладеним з моменту досягнення згоди між двома сторонами щодо всіх 

умов. При цьому, умовою виконання таких договорів є факт передачі товару. Це 

означає, передача товару покупцю і являє собою виконання договору з боку продавця. 

Варто зазначити, що договір роздрібної купівлі-продажу є також двостороннім, 

що проявляється у тому, що продавець і покупець мають зустрічні права та обов'язки. 

Окрім цього, даний договір є відплатним, оскільки споживач (покупець) повинен 

сплатити за товар відповідну грошову суму [2, с. 74]. 

Істотними умовами договору роздрібної купівлі-продажу є предмет і ціна. 

Предметом даного договору більшість науковців вважають різна товари, що не 

вилучені з цивільного обороту, а також призначені для особистого, домашнього, 

сімейного використання. 

При цьому, інші науковці виділяють як предмет договору роздрібної купівлі-

продажу товари народного споживання, які покликані задовольнити культурні, 

господарсько-побутові та інші потреби [4, с. 41]. 

На нашу думку, позиція вчених є раціональною і ми цілком з нею погоджуємось. 

Ще однією істотною умовою договору роздрібної купівлі-продажу є ціна. Тобто, 

ціна повинна зазначатися в даному договорі в обов'язковому порядку. На думку Є. О. 

Ружицької, ціну потрібно виділяти як істотну умову договору і саме тому, що ціна це 

фактично інформація про товар, яка повинна зазначатись в договорі, з чим ми 

безумовно погоджуємось [5, с. 40]. 

Відповідно до ЦК України різновидами договору роздрібної купівлі-продажу є: 

1) договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк 

(ст. 701 ЦК України); 

2) продаж товару за зразками (ст. 702 ЦК України); 

3) продаж товарів з використанням автоматів (ст. 703 ЦК України); 

4) договір з умовою про доставку товару покупцеві (ст. 704 ЦК України); 

5) договір найму-продажу (ст. 705 ЦК України) [1]. 

Хоча ЦК України і наводить різновиди договору роздрібної купівлі-продажу, 

однак думки науковців щодо цього питання все одно суттєво відрізняються. 

Так, на думку В. О. Кучера та Г. Б. Яновицької, договори роздрібної купівлі-

продажу поділяються на дві групи: загальні і спеціальні. При цьому, перша група, у 

свою чергу, поділяється на наступні договори: договір купівлі-продажу в магазині, в 

дрібно-роздрібній мережі та на ринку. Водночас друга група поділяється на договори 

купівлі-продажу за зразками і каталогами, з умовою про доставку, з використанням 

зразків та договір найму-продажу [6, с. 76]. 
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При цьому, А. О. Паєнок наводить дещо іншу класифікацію договорів 

роздрібної купівлі-продажу. Так, за предметом даний договір можна поділити на: 

договір роздрібної купівлі-продажу продовольчих товарів та непродовольчих товарів. 

Водночас за строком оплати цей договір можна класифікувати на такі різновиди: 

1) договір роздрібної купівлі-продажу зі звичайною (негайною) оплатою товару; 

2) договір роздрібної купівлі-продажу з попередньою оплатою товару; 

3) договір роздрібної купівлі-продажу в кредит чи з розстроченням платежу (за 

правилами споживчого кредитування) [4, с. 42]. 

Підводячи підсумок вищесказаному, можна відзначити, що одним з 

найпоширеніших цивільно-правових договорів є саме договір роздрібної купівлі-

продажу. Призначенням даного договору є безперервне та систематичне задоволення 

особистих, а також домашніх потреб споживачів. 

Істотними умовами договору роздрібної купівлі-продажу є предмет і ціна. 

Предметом даного договору більшість науковців вважають різна товари, що не 

вилучені з цивільного обороту, а також призначені для особистого, домашнього, 

сімейного використання. 

Незважаючи на те, що ЦК України наводить різновиди договору роздрібної 

купівлі-продажу, однак думки науковців щодо цього питання все одно суттєво 

відрізняються. 
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ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Припинення суб'єкта підприємницької діяльності є таким же закономірним та 

органічним процесом, як і створення. 

Припинення суб'єктів господарювання регулюється значною кількістю 

нормативних актів, до яких, насамперед, належать ЦК України, ГК України, закони 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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України від 15 травня 2003 р. № 755-ГУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців", від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські 

товариства" та інші нормативні акти, в тому числі відомчі. 

Поняття припинення діяльності суб'єкта господарювання відсутнє в 

законодавстві України. Проте в доктринальному розумінні припиненням вважаються 

юридичні умови, за яких суб'єкти господарювання втрачають право провадити 

господарську діяльність та, відповідно, втрачають підприємницьку правосуб'єктність з 

моменту внесення відповідного запису до Реєстру суб'єктів підприємницької 

діяльності. 

З прийняттям ГК та ЦК України законодавець насамперед розширив поняття 

суб'єкта господарювання [1, Ст. 55]. 

Таким чином, під припиненням суб'єктів господарювання слід розуміти 

припинення не лише юридичних, але й фізичних осіб - суб'єктів підприємницької 

діяльності. Відповідно до ст. 59 ГК України та норм ЦК України припинення суб'єкта 

господарювання здійснюється в результаті реорганізації, передання всього свого майна, 

прав та обов'язків іншим юридичним особам (злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) або шляхом ліквідації [3, Ст. 104]. 

Суттєва різниця між ліквідацією та реорганізацією полягає у тому, що в першому 

випадку має місце остаточне припинення будь-якої діяльності якогось суб'єкта 

господарювання, у другому - припинення його функціонування в конкретній 

організаційно-правовій формі із заміною на нову. В обох випадках "припинення 

суб'єкта господарювання" суб'єкт, що припиняється, більше не існуватиме. У зв'язку з 

ліквідацією суб'єкта припиниться і його діяльність, у зв'язку ж із реорганізацією вона 

триватиме, але вже не в колишній (яка існувала до реорганізації), а в новій 

організаційно-правовій формі суб'єкта господарювання. 

Тобто можна сказати, що головна відмінність двох способів припинення суб'єктів 

господарювання (ліквідації та реорганізації) полягає в юридичних наслідках факту 

припинення їх існування, у наявності або відсутності правонаступництва. 

Таким чином, під реорганізацією розуміють припинення юридичної особи з 

переходом всіх прав та обов'язків до правонаступника в порядку загального 

правонаступництва. Під правонаступником розуміють юридичну особу (юридичних 

осіб), до якої (яких) переходять усі права та обов'язки реорганізованої юридичної 

особи. Стаття 59 ГК України та ст. 104 ЦК України визначають чотири шляхи 

припинення суб'єкта господарювання: злиття, приєднання, поділ та перетворення [5, c. 

439-441]. 

Під ліквідацією розуміють такий спосіб припинення суб'єкта господарювання, 

при якому на майбутнє неможлива будь-яка діяльність та його існування і який 

пов'язаний з ліквідацією його справ і майна, відсутністю правонаступника. 

ГК України (ст. 59) визначає, що скасування державної реєстрації суб'єкта 

господарювання є підставою для вилучення його з державного реєстру шляхом 

внесення до державного реєстру запису про припинення діяльності суб'єкта 

господарювання. Саме після внесення зазначеного запису суб'єкт господарювання 

вважається ліквідованим та таким, що припинив свою господарську діяльність. 

Зазначений запис вноситься лише після затвердження ліквідаційного балансу 

власником суб'єкта господарювання або ж органом, який призначив ліквідаційну 

комісію. Реєстр суб'єктів підприємницької діяльності визначається як автоматизована 

система збирання, накопичення та обробки даних про юридичних та фізичних осіб, 

зареєстрованих у встановленому законодавством України порядку як суб'єкти 

підприємницької діяльності, який ведеться відповідно до Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"[4]. 
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Насамперед слід зауважити, що у нормах нових ЦК та ГК України вживається 

термін "скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання", хоча Закон України 

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", яким 

встановлено порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання та відповідно її 

скасування, містить таке поняття, як "державна реєстрація припинення юридичної 

особи" та "державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи". 

Державна реєстрація припинення юридичної особи позбавляє останнього статусу 

юридичної особи та є підставою для виключення з Єдиного державного реєстру 

підприємств і організацій України. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій 

України ведеться на основі нормативних, установчих (для включення до Державного 

реєстру) та ліквідаційних (для виключення з Державного реєстру) документів, а щодо 

суб'єктів підприємницької діяльності - на основі копії реєстраційної картки з відміткою 

про державну реєстрацію в органах державної реєстрації за місцезнаходженням 

суб'єкта відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та 

організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 

січня 1996 р. № 118 [2, c. 141-144]. 

Новелою Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців" є те, що він дає визначення поняття державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як засвідчення факту створення або 

припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу 

підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які 

передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного 

державного реєстру. 

Підстави, за яких відбувається припинення юридичних осіб та підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця визначені в ч. 15 ст. 58 та ч. 1 ст. 59 ГК України. 

В названих статтях законодавець виділяє дві підстави: перша - припинення у 

добровільному порядку та друга - припинення у примусовому порядку. 

Детальніше та чіткіше визначення підстав для державної реєстрації припинення 

діяльності суб'єктів господарювання дає Закон України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Ним чітко розділено підстави 

припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця. 

Припинення юридичної особи в добровільному порядку здійснюється за: 

- рішенням власника або уповноваженого ним органу, рішенням інших осіб - 

засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників без наведення мотивів 

прийняття відповідного рішення за власною заявою; 

- досягнення юридичною особою цілей та мети, закріплених в установчих 

документах та заради якої її було створено; 

- закінчення певного строку, на який була розрахована діяльність юридичної 

особи [4, ст. 33; 2, ч. 15 ст. 58, ч. 1 ст. 59]  

В примусовому порядку припинення юридичних осіб здійснюється за рішенням 

суду (господарського суду) у разі: 

- визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через 

порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути; 

- провадження діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що 

заборонена законом; 

- невідповідності мінімального розміру статутного фонду юридичної особи 

вимогам закону 
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- наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної 

особи за вказаним її місцезнаходженням; 

- визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих 

документів; 

- визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, 

передбачених чинним законодавством); 

- неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових 

декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону [2, ст. 58; 4, ст. 38] . 

Щодо фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності припинення 

підприємницької діяльності здійснюється у випадку: 

- прийняття фізичною особою-підприємцем рішення про припинення 

підприємницької діяльності; 

- смерті фізичної особи, яка була зареєстрована як підприємець; 

- постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або 

визнання безвісно відсутньою; 

- постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є 

підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності; 

- постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця з наступних підстав: 

1) визнання фізичної особи-підприємця банкрутом; 

2) провадження фізичною особою підприємницької діяльності, що заборонена 

законом; 

3) неподання протягом року органам державної податкової служби податкових 

декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону [6, c. 211-213]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що припинення суб'єкта господарювання 

може здійснюватися в добровільному і примусовому порядку відповідно до рішення 

власника або уповноважених ним осіб, засновників суб'єкта господарювання або їхніх 

правонаступників, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду. 

Стосовно суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм 

"уповноваженими особами" на прийняття рішень про їх припинення будуть, наприклад, 

для державних підприємств - міністерства, відомства; для казенних підприємств - 

Кабінет Міністрів України. (До речі, для названих видів суб'єктів господарювання ці ж 

органи компетентні приймати рішення про їх припинення і в ролі засновників). Для 

суб'єктів колективної форми власності це будуть загальні збори в господарських 

товариствах, кооперативах, колективних підприємствах. Для приватного підприємства - 

фізична особа як власник майна і вона ж засновник. 

Позов до господарського суду про припинення господарських товариств і 

державну реєстрацію припинення їх діяльності може бути подано органами, що 

здійснюють контроль за діяльністю товариств у разі систематичного або грубого 

порушення норм чинного законодавства відповідно до ст. 91 ГК України та ст. 19 

Закону України "Про господарські товариства". Такими, що систематично порушують 

законодавство, визнаються господарські товариства, які раніше двічі допускали 

порушення законодавства і вчинили його знову, незалежно від того, чи притягалися 

вони до відповідальності за попередні порушення. Як виняток, з урахуванням 

конкретних обставин, пов'язаних із характером вчиненого порушення законодавства, 

причин його здійснення, тривалості у часі та наслідків, систематичним може бути 

визнане і повторне порушення законодавства. Грубим може вважатися одноразове 

порушення законодавства, яке свідчить про явне і умисне нехтування його вимогами з 

боку товариства (наприклад, провадження без спеціального дозволу (ліцензії) 

господарської діяльності, щодо якої чинним законодавством встановлено обмеження) 
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та/або потягло наслідки у вигляді значної шкоди, заподіяної державі, юридичним чи 

фізичним особам. 

Особливий статус надано податковим органам, які відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 11 

Закону України від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ "Про державну податкову службу в 

Україні" (в редакції Закону від 24 грудня 1993 р.) мають повноваження звертатися у 

передбачених законом випадках до суду або господарського суду із заявою (позовною 

заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання; в усіх інших 

випадках відповідний позов подається органом реєстрації. 

Президія Вищого арбітражного суду в роз'ясненні від 12 вересня 1996 р. № 02-

5/334 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, 

реорганізацією та ліквідацією підприємств" визначає, що, приймаючи рішення про 

ліквідацію підприємства, про визнання недійсними установчих документів (рішення 

про створення підприємства), а так само про скасування державної реєстрації суб'єкта 

господарювання, господарський суд зобов'язує власника або орган, уповноважений 

створювати підприємство, здійснити ліквідацію в установленому порядку, якщо інше 

не передбачено законодавством [7, c. 216-218]. 
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ПСИХОЛОГІЯ З. ФРЕЙДА ЩОДО ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА 

Корупція, яка спостерігається в усіх гілках влади, - це теж проблема 

конфліктності, що потребує серйозного вивчення і дій у рамках правового поля. 

3. Фрейд визначив внутрішній конфлікт особистості необхідним виявом руху та 

динаміки душевного життя. Внутрішньо-особистісний конфлікт сприяє розвитку 

особистості. Однак у зіткненні протилежних сил неможливо однозначно визначити 

наслідки цього зіткнення. Тому стається й так, що особистість може йти шляхом їх 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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пригнічення. У такому разі замість гармонізації динамічних сил настане 

розбалансування процесів; особистість може зануритися в безодню душевної боротьби, 

втягнувши своїх близьких у конфліктні стосунки. 

Якщо ж особистість, яка причетна до влади, перебуває у стані внутрішньо-

особистісного конфлікту, то вона може підштовхнути маси людей до агресивної 

поведінки (Гітлер, Сталін), знаходячи в цьому джерело задоволення своїх деспотичних 

амбіцій та угамування своїх страхів. Цього вчить нас історія. 

Вихідна система особистості, за 3. Фрейдом, така: "Воно" (Id), "Я" (Eho) і "Над-

Я" (Super-Eho). Усі складові керовані різними принципами: "Воно" - принципом 

задоволення, "Я" - принципом реальності, "Над-Я" - принципом належності [42, с. 68]. 

В основі людської поведінки лежать потреби, які неможливо усунути. Ця теза 

дуже важлива в системі 3. Фрейда. Він обґрунтовано стверджував: потяг неможливо 

заборонити, його слід визнати і знайти йому відповідну форму задоволення. Інакше 

людина або захворіє, або розпочне приховане від людського ока "гріховне життя". 

"Воно", за Фрейдом, створене примітивними бажаннями, інстинктами, 

біологічними спонуками (потягом). "Хочу, й край!" - таке гасло застосовує Фрейд для 

"Воно", а саме: 

• прагнення до негайного задоволення; 

• неготовність до врахування як внутрішніх, так і зовнішніх чинників; 

• нездатність передбачати наслідки своїх вчинків тощо. 

Проте доречно зауважити, що в дитинстві "Воно" виявляється як святість, бо 

дитині все, як правило, дається. 

"Я" з'являється внаслідок контактів особистості із зовнішнім світом, який 

обмежує невпинні апетити "Воно"; "Я" вже розмежовує внутрішнє й зовнішнє, 

суб'єктивне й об'єктивне, бажане й реальне. Саме тому "Я" раціонально формує плани 

узгодження потрібного й можливого. Ці безпосередні імпульси прагнень 3. Фрейд 

назвав первинними процесами, логічне ж мислення - процесом вторинним [43, с. 86]. 

Протягом життя людина осягає властивість світорозуміння через моральні 

засади, бо світ ділиться на добро і зло, красиве й потворне, справедливе й 

несправедливе. Моральне повинно бути пошановане, а хибне - покаране, відкинуте. Так 

за Фрейдом формується совість особистості, інстанція "Над-Я". 

Однією з визначальних умов демократичного реформування українського 

суспільства, зміцнення інститутів правової держави, усталення конкурентоспроможної 

ринкової економіки, забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина, 

реальне впровадження принципу «верховенства права» є здійснення ефективної 

правової політики. Роль правової політики особливо актуальна для країн 

пострадянського простору.  

По-перше, правова політика спрямована на впорядкування правової сфери, що 

відповідно приводить до оптимізації політичних, економічних, соціальних та інших 

відносин.  

По-друге, формування правової політики упорядковує потоки юридичної 

інформації, що міститься в різних правових актах та має здатність до зростання.  

По-третє, актуалізація правової політики зумовлена і посиленням управлінської 

функції права, підвищенням ролі та значущості правосвідомості суспільства, 

розширенням договірних засад правового регулювання, потребою в координації та 

керованості з боку владних структур та іншими процесами у правовому просторі. По-

четверте, посилення значимості правової політики пов’язано з необхідністю 

вироблення і закріплення тактичних і стратегічних основ розвитку правового життя в 

Україні. Доречно підкреслити, що правова політика у повній мірі залежить від 

вирішення основної проблеми всієї юриспруденції – це з’ясування сутності, змісту 
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права. І ті, хто реалізують правову політику насамперед повинні розуміти, що право – 

це найвища міра справедливості, це міра свободи, поряд з тим, що це правила 

поведінки, які схвалені суспільством, людиною [17, с. 28]. 

На думку вчених, поняття «правова політика» сьогодні є найуживанішим в 

юридичній термінології. Попри це в текстах нормативно-правових актів воно не 

використовується. Тому фактично кожен, хто висвітлює «правову політику», та 

починає з пояснення сутності, яку він вкладає в це словосполучення. Категорія 

«правова політика» в дослідженнях науковців розглядається у трьох інтерпретаціях: як 

науково обґрунтована і послідовна діяльність державних і муніципальних органів зі 

створення ефективного механізму правового регулювання; як комплекс ідей, заходів, 

завдань, програм, настанов, що реалізуються у сфері права і завдяки праву; як частина 

державної політики [2,   с. 65].  

На думку О. М. Руднєвої та О. Н. Ярмиша, «правову політику» можна 

розглядати як «…особливе політико-правове явище, що формується внаслідок 

системної, науково обґрунтованої діяльності держави і громадських об’єднань, 

спрямоване на визначення стратегії і тактики правового розвитку суспільства, 

удосконалення механізму правового регулювання, забезпечення прав і свобод людини 

та громадянина, побудову правової держави» [2, с. 8].  

О. В. Минькович-Слободяник відстоює позицію, що правова політика генетично 

походить від політики, але базою для її існування і функціонування виступає завжди 

лише право. Саме право впливає на її формування, визначає, якою вона буде, які 

цінності вона покликана нести в суспільство і захищати. Науковець стверджує, що 

політика – це скоріше влада в динаміці, а право, законодавство – статика влади [3, с. 

10].  

Основними методами здійснення правової політики є переконання у 

раціональності, доцільності певних рішень і нормативних закріплень, а також 

легальний і соціально виправданий примус. Деякі автори вважають, що політика 

держави у сфері правового регулювання – все ж правове, а не політичне явище. 

Політичний аспект правової політики виражається скоріше у спрямованості правових 

дій, орієнтованих на політичний ефект як їхній бажаний результат. О. В. Минькович-

Слободяник вважає, що таке твердження – не зовсім справедливе, адже правова 

політика є насамперед частиною державної політики й має всі її властивості [3, с. 14]. 
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Модель Тетяна Миколаївна 

к.ю.н., викладач  

Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 

 

РІВНІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПРАВНИКІВ 

Дослідження рівнів правосвідомості є актуальним, оскільки саме від рівня 

залежить, наскільки свідомо й ініціативно будуть брати участь всі соціальні групи в 

процесі здійснення юридичної діяльності. Деякі дослідники визначають взаємозв’язок 

між правом і рівнем правосвідомості: «Право – це те дзеркало, яке відображає рівень 

індивідуальної свідомості і підсвідомості сучасної людини [2, с. 9-116]. Розглядаючи 

різні підходи, можна зазначити, що кількість рівнів правосвідомості, їх взаємозв’язок 

трактується різними вченими неоднозначно. Отже, дане питання є дискусійним. Якщо 

взаємодія рівнів досліджується в наукових роботах, то сама дефініція «рівень 

правосвідомості» практично не розроблена.  

Критерії високого та низького рівнів правосвідомості можна визначати з різних 

позицій – права, моралі, політики. Так, з позицій моралі професійна діяльність 

правника оцінюється в категоріях «добра» і «зла», «справедливості» чи 

«несправедливості»; з позицій права – правомірна вона чи протиправна. Зрештою, 

йдеться про соціальну цінність професійної діяльності та поведінки юриста, моральні 

норми, зразки, еталони та моделі, закріплені в них. Поведінка чи діяльність, що 

порушує загальноприйняті правила, є аморальною чи антисоціальною й свідчить про 

низький рівень правосвідомості. 

Тривалий час у вітчизняній науці основна увага приділялася вивченню шляхів 

подолання професійних деформацій правників, профілактиці зловживанням службовим 

становищем, тобто боротьбі за підвищення рівня правосвідомості. Разом із тим, не 

менш важливе питання – аналіз і вивчення професійної діяльності правника з високим 

рівнем правосвідомості. Відповідно, щоб дати визначення високому рівню 

правосвідомості, потрібно відрізнити його від низького [1, с. 73]. 

На нашу думку, відмінність тут полягає, насамперед, в усвідомленому прагненні 

дотримуватися принципів права, законів та інших нормативно-правових актів. 

Конституція України й інші законодавчі декрети встановлюють межі свободи людини в 

формі юридичних прав і свобод. На основі цього, ми пропонуємо таку класифікацію 

рівнів правосвідомості: 

 високий рівень характеризується дотриманням правником у своїй 

професійній діяльності всіх законодавчих норм; 

 середній рівень характеризується дотриманням більшої частини 

законодавчих норм; 

 низький рівень, відповідно, відображається в ігноруванні та свідомому 

порушенні законодавчих настанов. 

Серед інших критеріїв визначення рівнів правосвідомості правників відмітимо такі:  

 наявність / відсутність в діях особи шкоди, соціальної небезпеки, що, в 

свою чергу, можуть як визначатися, так і не визначатися законодавством. Наявність 

шкоди в діях особи свідчить про порушення суб’єктивних прав і законних інтересів 

інших суб’єктів суспільних відносин. Тому відсутність порушення таких прав, свобод і 

інтересів є відображенням високого рівня правосвідомості; 

 виконання / невиконання своїх службових обов’язків у повній мірі. Такі 

обов’язки, як правило, закріплюються в нормативно-правових актах, тому цей критерій 

конкретизує норми законодавчих актів. Разом із тим, можуть бути обов’язки, не 

закріплені в нормативно-правових актах. 
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Більшість спеціалістів вважають, що рівень правосвідомості правника 

визначається якістю його професійної діяльності: відповідає чи не відповідає вона 

правовим приписам, суперечить чи ні нормам права [3, с. 14].  

Підсумувавши ознаки високого рівня правосвідомості, констатуємо, що: 

1) високий рівень правосвідомості юристів – це один із найважливіших 

елементів їх професійної культури, яку можна визначити також мірилом його 

професійної компетентності; 

2) рівень правосвідомості визначає ділову надійність, здатність успішно й 

безпомилково здійснювати конкретну правоохоронну діяльність як у звичайних 

умовах, так і в екстремальних, нестандартних ситуаціях;  

3) на особистому рівні професіоналізм обумовлюється певними досягненнями в 

процесі службової діяльності, високим рівнем сформованості професійної і духовної 

культури у всій її досконалості. 

Відповідно, правосвідомість юриста повинна базуватися на принципах: 

верховенства права; відповідності законодавства України міжнародним нормам з 

питань охорони прав людини; забезпечення прав і свобод людини і громадянина як 

основного обов’язку правової демократичної держави; законності; рівності сторін 

перед законом; піднесення ролі громадських правозахисних організацій та їх участі у 

формуванні державної правової політики; оптимального залучення громадськості до 

охорони правопорядку і боротьби зі злочинністю; забезпечення контролю суспільства 

за здійсненням правниками своїх повноважень; гласності; поваги до особи; соціальної 

справедливості. 

Шляхи формування високого рівня правосвідомості фахівців-юристів 

полягають, на нашу думку, у практиці позитивної моделі правових відносин. Під 

«позитивною моделлю» ми маємо на увазі ту, яка спирається на перераховані вище 

принципи поваги до громадян та законів України. 

Висновки. Правосвідомість – це сукупність уявлень і почуттів, що виражають 

ставлення людей, соціальних спільнот до діючого або бажаного (ідеального) права і 

практики його реалізації. Правосвідомість є багаторівневою, а розуміння принципів 

права, розкриття окремих юридичних конструкцій потребує присутності у професійній 

правосвідомості різноманітних рівнів практичної і теоретичної правосвідомості у 

юридичній діяльності.  

У структурі правосвідомості можна виділити такі рівні: правової психології, 

правової ідеології, масової, теоретичної (наукової) та практичної. Дослідження рівнів 

професійної правосвідомості є актуальним, оскільки саме від рівня залежить 

осмислення й ініціатива юристів у процесі здійснення професійної діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ ОБОРОТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЄДИНОГО 

МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Узагальнюючи проблемні питання теоретичного та практичного змісту єдиного 

майнового комплексу як об’єкта нерухомості, варто виділити найбільш актуальні з них. 

Сьогодні українським законодавством не передбачається державної реєстрації 

прав на підприємство як на єдиний майновий комплекс, хоча воно віднесене до 

нерухомих речей. Проблемою є й нотаріальне посвідчення правочинів із таким 

об’єктом нерухомості, оскільки не існує правовстановлюючих документів на нього як 

на окрему річ. Водночас до складу єдиного майнового комплексу (далі – ЄМК) входять 

інші об’єкти нерухомості, які мають свої правовстановлюючі документи і стосовно 

яких укладаються, як правило, окремі правочини. Тобто на практиці здебільшого кожен 

об’єкт ЄМК реєструється окремо із застосуванням різних моделей правочинів, 

відмінних від правочинів з нерухомим майном. Це, зокрема, особливий порядок 

набуття права власності на земельні ділянки, зобов’язальні права вимоги і борги, 

об’єкти інтелектуальної власності, що входять до складу майнового комплексу тощо. 

Все це не сприяє цивільному обороту підприємств як ЄМК. Такий стан речей 

суперечить самій природі нерухомих речей, тому що будь-яка річ, яка належить до 

нерухомості, обов’язково мусить проходити процедуру державної реєстрації, адже 

згідно з ч. 1 ст. 182 ЦК та ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їхніх обмежень» від 1 липня 2004 р. право власності на нерухоме 

майно підлягає обов’язковій державній реєстрації без жодних винятків щодо ЄМК. [1, 

с.3-4]. 

Відтак право власності на цей вид нерухомого майна підлягає обов’язковій 

державній реєстрації, а саме: право власності на підприємство як ЄМК при його 

створенні (формуванні активів, що дають змогу здійснювати певний вид господарської 

діяльності) виникає після державної реєстрації цього права. Отже, особа, яка створила 

ЄМК і не отримала державної реєстрації права власності на нього як на ЄМК, а лише 

провела державну реєстрацію права власності на окремі об’єкти нерухомого майна, що 

входять до його складу (земельні ділянки, будівлі, споруди тощо), не може вважатися 

відповідно до зазначених положень законодавства власником ЄМК. У разі продажу 

такою особою ЄМК існує високий ризик визнання договору купівлі-продажу недійсним 

на підставі невідповідності його змісту актам цивільного законодавства. [2, с. 280]. 

Чи тільки підприємство може визначатися як ЄМК або ще є якісь об’єкти, які 

також можуть підпадати під це визначення? Чинний ЦК прямо не перелічує майнові 

комплекси серед об’єктів цивільних прав, однак системний аналіз цивільно-правових 

норм дає нам підстави для висновку, що майновими комплексами також можуть бути: 

садиба, житловий комплекс, комплекс нежитлових будівель і споруд тощо (перелік не є 

виключним). Наприклад, за договором між сторонами, в силу волевиявлення власника 

земельна ділянка разом із розташованими на ній житловим будинком, іншими 

будівлями, спорудами, комунікаціями, багаторічними насадженнями може бути 

визнана садибою як єдиним об’єктом. [3, с. 27-36]. 
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Чи можливе відчуження прав інтелектуальної власності, які перебувають в 

складі ЄМК, адже до таких прав, зокрема, можуть належати виключне право на 

використання охоронюваних патентом винаходу, промислового зразка, корисної 

моделі, майнове право інтелектуальної власності на твори літератури, науки, мистецтва 

тощо? Невизначеним залишається й питання про комерційне (фірмове) найменування, 

тобто чи може воно бути в складі майна підприємства. Звісно, тут необхідно 

враховувати вимоги законодавця щодо особливостей укладання правочинів щодо 

об’єктів права інтелектуальної власності та специфіку відповідних правочинів. 

Чи може майно соціально-побутового, культурного та подібного призначення 

входити до складу ЄМК? Поширеною практикою в наших економічних умовах було 

будівництво та утримання підприємствами за рахунок власних коштів баз відпочинку, 

профілакторіїв або інших аналогічних об’єктів невиробничого призначення. Чи можуть 

вони входити до майнового комплексу підприємства? Однозначну відповідь на це 

питання складно дати, проте за логікою та призначенням його використання можна 

твердити, що такі об’єкти не варто відносити до складу підприємства як ЄМК, адже 

вони не можуть вважатися частиною підприємства не тільки за своїм призначенням, а й 

тому, що кожен з них здатний функціонувати самостійно (наприклад, база відпочинку, 

дитячий літній табір, клуб, їдальня та ін.). До складу підприємства як ЄМК має входити 

лише те майно, яке необхідне для нормального функціонування підприємства, тобто 

все те, що покликане забезпечити діяльність конкретного майнового комплексу. 

Чи може ЄМК бути об’єктом спадкування? Оскільки згідно з ЦК України 

підприємство вважається майном — об’єктом правовідносин, воно автоматично 

включається до складу об’єктів спадкування. Проте невизначеним залишається момент 

виникнення права власності на ЄМК у спадкоємців. Згідно з ч. 2 ст. 1299 ЦК України 

право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної 

реєстрації цього майна. Отже, спадкоємець стане правонаступником майнового 

комплексу підприємства не з моменту відкриття спадщини, а не раніше ніж буде 

здійснено реєстрацію свідоцтва про право на спадщину на ЄМК. Також, виходячи із 

правової природи ЄМК як єдиного об’єкта, нотаріуси мають оформляти свідоцтва про 

право на спадщину на ЄМК, а не на окремі види майна, які входять до складу 

майнового комплексу підприємства.[4, с. 9-19]. 

Підсумовуючи варто зазначити, що тільки шляхом застосування змін у норми 

законодавства на практиці стане можливим оцінити ефективність дій тієї чи іншої 

правової норми. Відсутність на сьогодні практики по вчиненню правочинів з 

підприємством, та двояке розуміння його правового становища, свідчить про 

законодавчу незавершеність трансформації підприємства в об’єкт цивільних прав 
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СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 

258 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  
До числа обов’язкових елементів злочину й ознак складу злочину входить 

суб’єкт злочину. Відсутність в діянні ознак суб’єкта злочину, встановлених 

кримінальним законом, свідчить про відсутність складу злочину. 

Обов’язковим елементом складу будь-якого кримінального правопорушення є 

його суб’єкт. Відповідно до ст. 18 КК України, суб'єктом кримінального 

правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у 

віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність [3]. Кримінальний закон 
наділяє суб’єкта злочину наступними трьома взаємопов’язаними ознаками: 1) фізична 

особа; 2) осудна особа; 3) особа, яка досягла віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність [4]. 

 Тобто, фактично, суб’єкт кримінального правопорушення представляє собою 

сукупність ознак, вказаних у законі про кримінальну відповідальність, що 

характеризують особу, яка вчинила злочин, передбачений в Особливій частині КК 

України. 

Поняття «фізична особа» використовують на противагу поняттю «юридична 

особа», яке позначає юридичну фікцію. Остання за чинним кримінальним 

законодавством не може бути субʼєктом кримінального правопорушення. Традиційно в 

теорії кримінального права вважається, що визнання юридичних осіб субʼєктами 

кримінального правопорушення суперечило б принципам кримінального права 

(принцип особистої відповідальності особи за вчинений злочин, за яким жодна інша 
особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за ті діяння, які вона 

не вчиняла, та принцип наявності вини, за яким кримінальній відповідальності 

підлягають лише особи, які вчинили кримінального правопорушення умисно або з 

необережності) [4]. За ті чи інші злочинні діяння, що сталися уході діяльності 

юридичної особи, відповідає винна фізична особа, яка вчинила такі діяння 

Для терористичного акту – це фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку, а 

для інших злочинів терористичної спрямованості – фізична осудна особа, яка досягла 

16-річного віку (громадянин України, іноземний громадянин або особа без 

громадянства). Однак всі злочини терористичної спрямованості сприяють вчиненню 

терористичного акту, а за своєю суспільною небезпекою не поступаються цьому 

злочину. З цього приводу слушно зазначає М.М. Васілін, наголошуючи: „суб’єктом 

злочину (сприяння вчиненню терористичного акту), є фізична осудна особа, яка 

досягла 16 років, проте, зважаючи на зв’язок досліджуваного злочину з терористичним 

актом, суспільну небезпечність відповідних дій, вік кримінальної відповідальності за 

сприяння вчиненню терористичного акту повинен бути зменшений до 14 років і 
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дорівнювати віку кримінальної відповідальності за вчинення терористичного акту” [1, 

с. 16]. 

Теоретиками прийнято поділяти суб’єктів терористичного акту на такі види: 

Особи, які вчиняють терористичний акт на ґрунті національної ненависті. Як 

правило, такими особами є вихідці з країн Близького Сходу, які брали участь у 

бойових діях і збройних сутичках на території Сирії, Лівії, Іраку тощо або проходили 

навчання в тренувальних таборах підготовки бойовиків. Основними цілями вчинення 

терористичних актів такими особами зазвичай є дестабілізація суспільно-політичної 

ситуації всередині країни, перерозподіл сфер впливу між різними етнічними 

(національними) групами або державами, зміна меж території й державного кордону, 

створення власної незалежної держави або автономної території [5, с. 310]. Зазначені 

особи використовують у своїх цілях сучасні євроінтеграційні та глобалізаційні процеси 

й, переїжджаючи до країн Європи, формують своєрідні спільноти. З метою 

безперешкодного перетину кордону й легального проживання на території певної 

країни злочинці нерідко використовують міжнародні програми студентського обміну, 

що передбачають повне фінансове забезпечення її учасників (безоплатне навчання, 

оплата проїзду, проживання та харчування, медичне страхування тощо). Така 

категорія терористів характеризується зневагою до суспільного устрою, ненавистю до 

інших національних груп або окремих націй та особливою жорстокістю. 

Особи, які вчиняють терористичний акт з релігійних переконань. У таких 

випадках лідери псевдорелігійних організацій (ісламські радикали) залучають до 

вчинення терористичного акту побожних осіб під прикриттям релігійної віри, 

переслідуючи при цьому політичні або корисливі цілі. В окремих випадках до 

терористичної діяльності залучаються зневірені одинокі особи, які мають боргові 

зобов’язання й перебувають у стані гострого або хронічного стресу. З метою 

ідеологічної обробки та підміни ціннісних ідеалів до таких осіб застосовується 

психологічний вплив і їм навіюється ідеологія щодо знищення «невірних» (ідеологія 

«священної війни»). Нерідко роль виконання терористичного акту відводиться 

терористам-смертникам (релігійним фанатикам), які приводять у дію вибуховий 

пристрій шляхом самопідриву. Зазначені особи характеризуються підвищеним потягом 

до релігії та емоційною уразливістю. 

Аналіз слідчо-судової практики дає змогу зробити певні висновки щодо 

узагальненого криміналістичного портрета особи терориста [5, c.310]. Так, 

організаторами терористичних актів, як правило, є чоловіки зрілого віку (35–55 років), 

що мають вищу освіту, високий інтелектуальний рівень і володіють корупційними 

зв’язками у владно-управлінських структурах. Безпосередніми виконавцями в 

більшості випадків є чоловіки молодшого віку (18–35 років) з високим рівнем фізичної 

підготовки, наявним досвідом ведення бойових дій, нерідко з наявними судимостями 

за корисливо-насильницькі злочини. До вчинення терористичного акту можуть також 

залучатися жінки, неповнолітні особи або особи з психічними вадами. Зазначені особи 

характеризуються зневагою до загальнолюдської моралі та непохитною вірою в 

істинність своїх переконань. З метою вербування потенційних виконавців 

терористичних актів доволі часто використовуються соціальні мережі в Інтернеті. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ 

ЕВТАНАЗІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

У сучасному світі все більше уваги приділяється ролі гуманізму в клінічній 

практиці, що, у свою чергу, викликає підвищений інтерес до вивчення евтаназії. Це 

пояснюється як прогресом медицини, що дозволяє тривалий час боротися за життя 

людини, так і переважним правом особи на життя, під яким розуміють свободу вибору, 

у тому числі і щодо продовження життя в будь-яких його проявах [1]. 

Право на життя – є основоположним та невід’ємним правом кожної людини, яке 

закріплене як у міжнародних нормативно правових актах та в основних законах країн 

світу, зокрема в загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини 

та основних свобод, Конвенції про права дитини та інші. Конституція нашої держави 

передбачає що кожна людина має прав на невід’ємне життя і ніхто не може бути 

свавільно позбавлений життя (ст. 27) [2], а ст. 38 Конституції Республіки Польща 

гарантує кожній людині правовий захист життя [3]. 

Разом з тим, кожного року все більше країн світу схиляється до законодавчого 

закріплення права на смерть людини у виняткових випадках, коли для цього є 

достатньо підстав. Так за останні декілька років та протягом 2020 року рішення про 

узаконення медичної евтаназії було прийнято у Швейцарії, Нідерландах. Бельгії,  

Німеччині (2020 р.), Новій Зеландії (2020 р.), Австрії (2020 р.), 5 законопроектів про 

легалізацію підготовлено та схвалено Парламентом Португалії. 

Аналізуючи законодавство країн світу щодо легалізації евтаназії можна прийти до 

висновку що шлях до її законодавчого закріплення завжди ж складним та тернистим. 

Так, евтаназія раніше була заборонена параграфом 217 німецького кримінального 

кодексу. Відповідну норму Бундестаг ухвалив у грудні 2015 року, щоб унеможливити 

"бізнес на смерті" різним товариствам та приватним особам. До цього подібні 

пропозиції користувались великим попитом, і політики вирішили на це відреагувати. За 

сприяння самогубству "на комерційній основі" передбачалась відповідальність до трьох 

років ув'язнення. А щодо словосполучення "на комерційній основі" між правниками 

точились запеклі дискусії [4]. Вважалось, що ця норма стосується і систематичного 

консультування щодо евтаназії. Навіть натяк на відмову від їжі з метою позбавлення 

когось життя міг стати приводом для кримінального переслідування. Однак дане 

рішення викликало жорсткий спротив у населення, тому на початку 2020-го року 

Федеральний конституційний суд Німеччини прийняв рішення  що право на смерть за 

власним бажанням належить до особистих прав людини, узаконивши таким чином 

евтаназії. Право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини, 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.dw.com/uk/бундестаг-проголосував-за-заборону-організованої-евтаназії/a-18832435
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вирішили судді. Воно включає свободу вчинити самогубство або вдатися до допомоги 

третьої сторони для добровільного відходу з життя [4]. 

Нова Зеландія стала сьомою офіційною країною, яка в жовтні 2020-го року 

спочатку за легалізацію проголосував парламент а відтак на національному 

референдумі закон про легалізацію евтаназії підтримали 65,2 % громадян Нової 

Зеландії, яка вступить в дію  листопада 2021 року. Закон передбачає, що пацієнт може 

претендувати на евтаназію, якщо: страждає невиліковною хворобою; за оцінками 

лікарів, пацієнту залишається жити не більш як пів року; у хворого спостерігається 

значне погіршення стану здоров'я; хворий здатен ухвалити самостійне й усвідомлене 

рішення про евтаназію. 

Водночас причиною для евтаназії не можуть бути похилий вік, психічні 

захворювання або інвалідність. Окрім того, евтаназія має бути ініціативою самого 

пацієнта. Вона можлива лише для дорослих, а запит мають схвалити два лікарі. 

Цікавим для дослідження є досвіт запровадження закону про евтаназію в Бельгії. 

Там дозвіл на проведення евтаназії законодавчо закріплений з 2002 року і це одна з 

перших і, майже єдина країна де дозволено проведення евтаназії для неповнолітніх. 

Дане рішення бельгійський парламент ухвалив 13 лютого 2014 року. Закон надав 
можливість евтаназії дітям "у безнадійній з медичного погляду ситуації постійних та 

нестерпних страждань, які не можуть бути полегшені та які призведуть до смерті 

пацієнта у короткостроковій перспективі". Для проведення евтаназії потрібна 

консультація лікарів, а також психотерапевта або психолога. Крім того, потрібна згода 

батьків [5]. Також, на відміну від Нідерландів, де дозволяють евтаназію для 

неповнолітніх, старших 12-ти років. У Бельгії відсутні вікові обмеження одо 

застосування евтаназії, але вони повинні бути при здоровому глузді й мати останню 

стадію невиліковної хвороби. 

В Україні евтаназія заборонена на будь якому рівні і оберігається право людини 

на життя. На нашу думку евтаназію в жодному прояві та формі не можна вважати 

достатньою правовою підставою для позбавлення людини життя та відповідного 

припинення її права на життя. Це зумовлено насамперед філософськими, етичними, 

релігійними, медичними, правовими та іншими світоглядними позиціями, що 

домінують.  

Список використаних джерел: 

1. Бутирський З. Парламент Бельгії дозволив евтаназію без вікових обмежень URL: 

https://www.dw.com/uk/a-17429700 (дата звернення 14.12.2020 р.) 

2. Конституція України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата 

звернення 14.12.2020 р.) 

3. Конституція Республіки Польща URL: http://pol-translit.com /upload/konstitutsiya-

polshchi-na-01_2018-v_-shapoval.pdf (дата звернення 14.12.2020 р.) 

4. Голубов О.,  Дік. В Німеччина дозволяє евтаназію: що це означає URL: 

https://www.dw.com/uk (дата звернення 14.12.2020 р.) 

5. Ткачук Б., Шаріпов О. Нова Зеландія стане сьомою країною, де дозволена 

евтаназія. Населення підтримало це на референдумі URL:  

https://hromadske.ua/posts/nova-zelandiya-stane-7-krayinoyu-de-dozvolena-evtanaziya-

naselennya-pidtrimalo-ce-na-referendumi (дата звернення 14.12.2020 р.) 

 

  

https://www.dw.com/uk/a-17429700
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
https://www.dw.com/uk
https://hromadske.ua/posts/nova-zelandiya-stane-7-krayinoyu-de-dozvolena-evtanaziya-naselennya-pidtrimalo-ce-na-referendumi
https://hromadske.ua/posts/nova-zelandiya-stane-7-krayinoyu-de-dozvolena-evtanaziya-naselennya-pidtrimalo-ce-na-referendumi


137 

Петриченко Олена Олегівна 

студентка 2 курсу освітнього ступеня «Магістр»  

юридичного факультету 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

Панько Мар’яна Євгенівна 

асистент кафедри господанського права та процесу 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ  - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Договір довічного утримання (догляду) є альтернативою договору купівлі - 

продажу в тих випадках, коли особа за життя має намір, але за певних умов, 

розпорядитись належним їй на праві власності майном. 

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає 

іншій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, 

інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач 

зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. 

Відповідно до статті 745 Цивільного кодексу України, договір довічного 

утримання укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. 

Право власності на майно, передане по договору довічного утримання, виходячи 

з визначення поняття цього договору та, враховуючи встановлену законодавством 

форму, виникає з моменту нотаріального посвідчення договору, а якщо договір 

підлягає державній реєстрації – з моменту такої реєстрації [1]. 

Договір довічного утримання (догляду) може бути укладений відчужувачем на 

користь третьої особи. Ця третя особа не стає окремою стороною у договорі і сам 

договір не перетворюється на трьохсторонній. Факт перебування такої особи в 

родинних стосунках з відчужувачем юридичного значення не має. Укладення такого 

договору можливе у випадку відсутності у третьої особи, на користь якої укладається 

договір, коштів для проживання або ж її хворобливий стан, у зв’язку з яким вона 

потребує постійного догляду і, при цьому, відсутність у неї майна, яке може бути 

передане за договором довічного утримання [2, с. 69]. 

Якщо відчужувачем за даним договором може бути тільки фізична особа 

(незалежно від віку та стану здоров’я), то набувачем може бути повнолітня дієздатна 

фізична особа або юридична особа, що є новацією. Юридична особа набуває цивільних 

прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих 

документів та закону. У разі, якщо набувачем є юридична особа, нотаріус повинен 

перевірити чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу цивільної 

правоздатності юридичної особи та чи вистачає повноважень у особи, яка представляє 

юридичну особу, для чого вимагає установчі документи, які передбачають 

повноваження та посвідчують службове становище або довіреність. 

Якщо відчужувачем є один із співвласників майна, що належить їм на праві 

спільної сумісної власності, договір довічного утримання (догляду) може бути 

укладений після визначення частки цього співвласника у спільному майні або 

визначення між співвласниками порядку користування цим майном [3, с. 158]. 

Набувач не може за життя відчужувача продавати, обмінювати, дарувати, 

укладати договір застави чи передавати у власність іншій особі майно, передане йому 

за договором довічного утримання (догляду). 

Протягом життя відчужувача на майно, передане набувачеві за таким договором, 

не може бути звернене стягнення за зобов’язаннями набувача. 
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При посвідченні договору довічного утримання (догляду) накладається заборона 

відчуження майна, яке є предметом договору. 

У тексті договору довічного утримання (догляду) обов’язково зазначається, що 

набувач майна зобов’язаний надавати відчужувачеві довічно матеріальне забезпечення, 

а також усі види догляду (опікування) з їх конкретизуванням або без такого та 

визначається грошова оцінка матеріального забезпечення, яка встановлюється за 

згодою сторін. 

У разі зобов’язання набувача забезпечити відчужувача або третю особу житлом 

у будинку (квартирі), який йому переданий за договором довічного утримання 

(догляду), у тексті договору зазначається конкретно визначена частина помешкання, у 

якій відчужувач або третя особа має право проживати. 

Відповідно до статті 754 Цивільного кодексу України набувач не має права до 

смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно, передане за договором 

довічного утримання (догляду), укладати щодо нього договір застави, передавати його 

у власність іншій особі на підставі іншого правочину [1]. 

У тексті договору доцільно передбачати обов’язок набувача у разі смерті 

відчужувача поховати його. Якщо частина майна відчужувача перейшла до його 

спадкоємців, витрати на його поховання мають бути справедливо розподілені між ними 

та набувачем. 

У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов’язків 

набувача за договором довічного утримання (догляду) з підстав, що мають істотне 

значення, обов’язки набувача можуть бути передані за згодою відчужувача члену сім`ї 

набувача або іншій особі за їх згодою. Відмова відчужувача у наданні такої згоди може 

бути оскаржена до суду. 

У разі смерті набувача його права та обов’язки переходять до його спадкоємців. 

Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття майна, що було передано 

відчужувачем, право власності на це майно може перейти до спадкоємця за законом. 

Якщо у набувача немає спадкоємців або вони відмовилися від прийняття майна, 

переданого відчужувачем, відчужувач набуває право власності на це майно. У цьому 

разі договір припиняється [4, с. 221]. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ДО 

СУСПІЛЬНО КОРИСНОЇ ПРАЦІ 

У ході відбування покарання у виді позбавлення волі засуджені залучаються до 

праці. За своїми характеристиками праця засуджених є різновидом суспільної праці 
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взагалі. Основні відмінності полягають у підпорядкуванні праці засуджених меті 

кримінально-виконавчого законодавства, наявності специфіки деяких правовідносин та 

організації праці осіб, позбавлених волі. 

Праця в умовах позбавлення волі не є елементом кари та не має на меті завдання 

засудженому фізичних страждань, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження із засудженими. Залучення до праці спрямоване насамперед на те, щоб 

спонукати засуджених ставитися до праці як до позитивної та необхідної складової їх 

життя, у тому числі й подальшого життя на волі. 

Умовам праці засуджених властиві лише деякі обмежуючі елементи, які 

диференціюються залежно від виду режиму установи виконання покарань. Наприклад, 

такими обмежуючими елементами є обов'язковість праці, обмеження щодо можливості 

вибору місця роботи та припинення роботи для вирішення трудових конфліктів. В 

усьому іншому діюче законодавство орієнтоване на те, щоб умови праці та сама праця 

була найбільш наближена до умов праці на волі. Вплив праці здійснюється у комплексі 

з іншими засобами виправлення та ресоціалізації [1, с. 55]. 

З метою дотримання трудового законодавства та прав засуджених (ув’язнених) 

зокрема ст. 60 та ст. 118 КВК України [2], Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» повідомляємо наступне: оформлення трудових 

відносин із засудженими має відбуватися в процесі працевлаштування на посади 

передбачені штатним розписом [3]. Також відповідно до ст. 24 КЗпП України при 

укладанні трудового договору громадянин зобов’язаний надати паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу, трудову книжку, у випадках передбачених 

законодавством, а також документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію, про стан 

здоров’я та інші документи). Відповідно до статистичних даних у більшості 

засуджених до позбавлення волі відсутні ряд документів, що унеможливлює належне 

оформлення трудового договору, відповідно до чинного трудового законодавства [4]. 

Крім того, існує ряд питань, пов’язаних з специфікою кримінально – виконавчої 

системи, вирішення яких потребує нормативно – правового врегулювання, зокрема:  

- праця за бажанням (для основної категорії засуджених); 

- невиконанням засудженими норм виробітку; 

- хворобою, оформленням лікарняних листів відповідного зразка; 

- відповідно до Кодексу законів про працю громадянам, які перебувають у 

трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності, виду діяльності та галузевої належності, а також які працюють за трудовим 

договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із 

збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати, яким чином це має 

відбуватись із засудженими та яким чином має виплачуватись грошова компенсація за 

невикористані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості; 

 - щодо оформлення документів у випадку тимчасової втрати працездатності та 

сплати матеріальної допомоги [4]. 

Кримінально - виконавчий кодекс України не встановлює спеціальних правил 

щодо організації прийому на роботу засуджених, він «відсилає» до Кодексу законів про 

працю України. У зв'язку із застосуванням цих змін виникло ряд ускладнень, оскільки 

Кодексом законів про працю України визначено укладання трудових договорів, але 

поряд з цим суперечить п.7 ст. 36 КЗпП (пiдставами припинення трудового договору 

є: набрання законної сили вироком суду, яким працiвника засудженого (крiм випадкiв 

звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням) до позбавлення волi або до 

iншого покарання, яке виключає можливiсть продовження даної роботи). 
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Навіть якщо у відомчих інструкціях чи наказах передбачений інший порядок – 

всі вони прийняті до внесення останніх змін у Кримінально-виконавчому кодексі 

України і потребують приведення у відповідність з ним.  

Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати про відсутність 

врегульованого на законодавчому рівні механізму реалізації права засуджених на 

працю.  
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ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

Вiдпoвiднo дo ч. 2 cт. 60 Зaкoну Укpaїни «Пpo мicцeвe caмoвpядувaння в 

Укpaїнi» [8] , пiдcтaвoю для нaбуття пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi є пepeдaчa мaйнa 

тepитopiaльним гpoмaдaм бeзoплaтнo дepжaвoю, iншими cуб'єктaми пpaвa влacнocтi, a 

тaкoж мaйнoвиx пpaв, cтвopeння, пpидбaння мaйнa opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння 

в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoм. 

Дocлiджуючи пpaвo кoмунaльнoї влacнocтi, Т. В. Вoлинeць нaзивaє нacтупнi 

пiдcтaви для нaбуття пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi [2, c. 100]: 

− пepeдaчa мaйнa тepитopiaльним гpoмaдaм бeзoплaтнo дepжaвoю;  

− пepeдaчa мaйнa тepитopiaльним гpoмaдaм бeзoплaтнo iншими cуб’єктaми 

пpaвa влacнocтi;  

− cтвopeння мaйнa opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння;  

− пpидбaння мaйнa opгaнaми мicцeвo гocaмoвpядувaння в пopядку, 

вcтaнoвлeнoму зaкoнoм; 

− cтвopeння мaйнa бeзпocepeдньo тepитopiaльними гpoмaдaми чи oб’єднaними 

тepитopiaльними гpoмaдaми;  

− нaбуття нa пiдcтaвi пpaвoчину мaйнa, iншиx oб’єктiв пpaвa кoмунaльнoї 

влacнocтi бeзпocepeдньo тepитopiaльними гpoмaдaми чи oб’єднaними тepитopiaльними 

гpoмaдaми;  

− пepeдaчa мaйнa тepитopiaльнoю гpoмaдoю у влacнicть oб’єднaниx 

тepитopiaльниx гpoмaд;  

− iншi пiдcтaви. 

Cпeцiaльними пiдcтaвaми нaбуття пpaвaкoмунaльнoї влacнocтi, нa думку Є. O. 

Xapитoнoвa тa O. В. Cтapцeвa, мoжуть бути [9, c. 223]:  

https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
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1) виникнeння пpaвa влacнocтi нa бeзxaзяйну piч. Вiдпoвiднo дo cт. 335 

Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни, бeзxaзяйнoю є piч, якa нe мaє влacникa aбo влacник якoї 

нeвiдoмий. Бeзxaзяйнi нepуxoмi peчi бepутьcя нa oблiк opгaнoм, щo здiйcнює дepжaвну 

peєcтpaцiю пpaв нa нepуxoмe мaйнo, зa зaявoю opгaну місцевого самоврядування, нa 

тepитopiї якoгo вoни poзмiщeнi. Пpo взяття бeзxaзяйнoї нepуxoмoї peчi нa oблiк 

poбитьcя oгoлoшeння у дpукoвaниx зacoбax мacoвoї iнфopмaцiї. Пicля cпливу oднoгo 

poку з дня взяття нa oблiк бeзxaзяйнoї нepуxoмoї peчi вoнa зa зaявoю opгaну, 

упoвнoвaжeнoгo упpaвляти мaйнoм вiдпoвiднoї тepитopiaльнoї гpoмaди, мoжe бути 

пepeдaнa зa piшeнням cуду у кoмунaльну влacнicть; 

2) виникнeння пpaвa влacнocтi нa знaxiдку, вiд якoї вiдмoвилacя ocoбa, щo її 

знaйшлa. Вiдпoвiднo дo cт. 338 Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни, якщo ocoбa, якa знaйшлa 

зaгублeну piч, пoдacть opгaнoвi місцевого самоврядування пиcьмoву зaяву пpo вiдмoву 

вiд нaбуття пpaвa влacнocтi нa нeї, ця piч пepexoдить у влacнicть тepитopiaльнoї 

гpoмaди. Якщo пpoтягoм тpьox poкiв кoлишнiй влacник знaйдeнoгo тpaнcпopтнoгo 

зacoбу нe вимaгaтимe пepeдaння йoму cуми витopгу у paзi пpoдaжу знaйдeнoгo 

тpaнcпopтнoгo зacoбу, ця cумa пepexoдить у влacнicть тepитopiaльнoї гpoмaди, нa 

тepитopiї якoї булo знaйдeнo тpaнcпopтний зaciб; 

3) виникнeння пpaвa влacнocтi нa бeздoглядну дoмaшню твapину, вiд якoї 

вiдмoвилacя ocoбa, щo її знaйшлa. Вiдпoвiднo дo cт. 341 Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни, у 

paзi вiдмoви ocoби, у якoї бeздoгляднa дoмaшня твapинa булa нa утpимaннi тa в 

кopиcтувaннi, вiд нaбуття пpaвa влacнocтi нa нeї ця твapинa пepexoдить у влacнicть 

тepитopiaльнoї гpoмaди, нa тepитopiї якoї її булo виявлeнo; 

4) викуп зeмeльнoї дiлянки у зв'язку з cуcпiльнoю нeoбxiднicтю opгaнoм 

мicцeвoгo caмoвpядувaння. Вiдпoвiднo дo cт. 1 Зaкoну Укpaїни «Пpo вiдчужeння 

зeмeльниx дiлянoк, iншиx oб'єктiв нepуxoмoгo мaйнa, щo нa ниx poзмiщeнi, якi 

пepeбувaють у пpивaтнiй влacнocтi, для cуcпiльниx пoтpeб чи з мoтивiв cуcпiльнoї 

нeoбxiднocтi» [7], викуп зeмeльниx дiлянoк, iншиx oб'єктiв нepуxoмoгo мaйнa для 

cуcпiльниx пoтpeб – цe пepeдaчa зeмeльниx дiлянoк, iншиx oб'єктiв нepуxoмoгo мaйнa, 

щo нa ниx poзмiщeнi, якi пepeбувaють у влacнocтi фiзичниx aбo юpидичниx ociб, зa їx 

згoдoю у дepжaвну чи кoмунaльну влacнicть для зaдoвoлeння cуcпiльниx пoтpeб 

шляxoм уклaдeння дoгoвopу купiвлi-пpoдaжу чи iншoгo пpaвoчину у пopядку, 

вcтaнoвлeнoму зaкoнoм. 

Щo ж дo пiдcтaв пpипинeння пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi, тo їx ocнoву 

зaклaдeнo у Зaкoнi Укpaїни «Пpo пepeдaчу oб’єктiв пpaвa дepжaвнoї iкoмунaльнoї 

влacнocтi», який peглaмeнтує пopядoк пepexoду мaйнa з дepжaвнoї дo кoмунaльнoї 

влacнocтii нaвпaки. 

Нa думку O. Г. Мeльникa тa C. I. Ciмaкoвoї, пiдcтaвaми пpипинeння пpaвa 

кoмунaльнoї влacнocтi є [6, c. 136]: 

− вiдчужeння oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi. Нaпpиклaд, вiдпoвiднo дo cт. 146 

Гocпoдapcькoгo кoдeкcу Укpaїни, пpивaтизaцiя кoмунaльниx пiдпpиємcтв чи їx мaйнa 

здiйcнюєтьcя шляxoм купiвлi-пpoдaжу oб’єктiв пpивaтизaцiї нa aукцioнi; 

− бeзoплaтнe пepeдaння oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi. Нaпpиклaд, вiдпoвiднo 

дo cт. 25 Зeмeльнoгo кoдeкcу Укpaїни, зeмeльнi дiлянки кoмунaльниx 

ciльcькoгocпoдapcькиx пiдпpиємcтв, уcтaнoв тa opгaнiзaцiй пepeдaютьcя пpaцiвникaм 

циxпiдпpиємcтв, уcтaнoв тa opгaнiзaцiй, пpaцiвникaм дepжaвниx тa кoмунaльниx 

зaклaдiв ocвiти, культуpи, oxopoни здopoв'я, poзтaшoвaниx нa тepитopiї вiдпoвiднoї 

paди, a тaкoж пeнcioнepaм з їx чиcлa з визнaчeнням кoжнoму з ниx зeмeльнoї чacтки 

(пaю) бeзoплaтнo; 

− пpивaтизaцiя oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi. Вiдпoвiднo дo cт. 345 

Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни,фiзичнa aбo юpидичнa ocoбa мoжe нaбути пpaвoвлacнocтi 
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у paзi пpивaтизaцiї мaйнa, щo є в кoмунaльнiй влacнocтi. У peзультaтi пpидбaння 

єдинoгo мaйнoвoгo кoмплeкcу кoмунaльнoгo пiдпpиємcтвa у пpoцeci пpивaтизaцiї дo 

пoкупця пepexoдять вci йoгo пpaвa тa oбoв’язки; 

− втpaтa oб’єктa влacнocтi пoзa вoлeю внacлiдoк пeвниx пoдiй. Вiдпoвiднo дo 

cт. 349 Цивiльнoгo кoдeкcу Укpaїни, пpaвo влacнocтi нa мaйнo пpипиняєтьcя в paзi йoгo 

знищeння. Тaк, oб’єкт кoмунaльнoї влacнocтi мoжe бути знищeний внacлiдoк 

cтиxiйнoгo лиxa чи iншиx фopc-мaжopниx oбcтaвин, щo нe зaлeжaли вiд cуб’єктa пpaвa 

кoмунaльнoї влacнocтi; 

− зa iншиx пiдcтaв, пepeдбaчeниx зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни. 

Oтжe, пiдcтaвaми нaбуття пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi є: пepeдaчa мaйнa 

тepитopiaльним гpoмaдaм бeзoплaтнo дepжaвoю чи iншими cуб’єктaми пpaвa влacнocтi; 

cтвopeння мaйнa opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння чи тepитopiaльними гpoмaдaми; 

пpидбaння мaйнa в пopядку, вcтaнoвлeнoму зaкoнoм; нaбуття мaйнa нa пiдcтaвi 

пpaвoчину; виникнeння пpaвa влacнocтi нaбeзxaзяйну piч; виникнeння пpaвa влacнocтi 

нa знaxiдку, вiд якoї вiдмoвилacя ocoбa, щo її знaйшлa; виникнeння пpaвa влacнocтi нa 

бeздoглядну дoмaшню твapину, вiд якoї вiдмoвилacя ocoбa, щo її знaйшлa; викуп 

зeмeльнoї дiлянки у зв'язку з cуcпiльнoю нeoбxiднicтю.  

Пiдcтaвaми пpипинeння пpaвa кoмунaльнoї влacнocтi є: вiдчужeння oб’єктiв 

кoмунaльнoї влacнocтi; бeзoплaтнe пepeдaння oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi; 

пpивaтизaцiя oб’єктiв кoмунaльнoї влacнocтi; втpaтa oб’єктa влacнocтi пoзaвoлeю 

внacлiдoк пeвниx пoдiй; звepнeння cтягнeння нa мaйнo зa зoбoв’язaннями влacникa; зa 

iншиx пiдcтaв, пepeдбaчeниx зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни. 
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ І 

ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД  

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у ст. 6 проголосила, що 

кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного 

строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо 

його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого 

висунутого проти нього кримінального обвинувачення [1]. З цих підстав, у рішенні 

Конституційного Суду України від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003 (справа № 1-12/2003) 

правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам 

справедливості, забезпечує  поновлення у правах [2]. 

Основними ознаками справедливого судового рішення є законність та 

обґрунтованість. Так, наприклад, звернення до суду з використанням правничої 

допомоги інших осіб, зокрема, адвоката, при реалізації права на справедливий суд (ст. 

131-2 Конституції України, ст. ст. 16, 57 Кодексу адміністративного судочинства 

України та ст. 10 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») передбачає надання 

до суду належних доказів дійсної волі особи, що є учасником справи, на 

уповноваження іншої особи на право надання правничої допомоги. Такі докази повинні 

виключати будь-які сумніви стосовно справжності та чинності такого уповноваження 

на момент вчинення певної процесуальної дії (докази повинні бути в оригіналі або у 

формі копії, якісно оформленої особою, що є учасником справи), а також стосовно 

охоплення такої дії дійсним колом повноважень представника, що делеговані йому 

особою, що реалізує право на справедливий суд  [3]. 

Справедливість тісно пов’язана з такими властивостями (якостями) суб’єкта, як 

безсторонність, істинність, законність, чесність, яким повинне відповідати правосуддя. 

Іншими словами, справедливість – це оцінна категорія, яка існує не тільки в галузі 

правозастосування, але і в інших сферах життя суспільства, і підкреслює авторитет та 

легітимність і судових рішень, і інших результатів діяльності державних органів. 

Оскільки судді призначаються на посаду державою в особі органів державної влади, 

отже, вони ж (владні органи) формулюють критерії справедливого судді, справедливого 

рішення, справедливого правосуддя. Інше означало б відсутність влади. Отож влада і 

держава – це тільки додатки справедливості; якби можна було здійснювати 

справедливість в якийсь інший спосіб, то в них не було б потреби. Викладене дозволяє 

стверджувати, що справедливе правосуддя – це неупереджена, чесна діяльність судових 

органів, ґрунтована на нормах чинного законодавства.  

Судовий захист прав і свобод людини в конкретній справі, відновлення 

порушених прав відбувається шляхом застосування норми права. При цьому від 

справедливості, моральної складової законодавчої норми залежить і справедливість 

прийнятого рішення. Тож суд, наділений владними повноваженнями щодо вирішення 

конфлікту між суб’єктами права зобов’язаний здійснювати справедливе правосуддя, 

проте, обмежений рамками чинного законодавства (об’єктивна складова судового 

рішення) в межах судового розсуду (суб’єктивна складова судового рішення), який 

неодмінно повинен відповідати уявленням держави про справедливе рішення. Саме 

тому зміст терміна «справедливе правосуддя» залежить від правових цінностей, що 

захищаються державою. 
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З одного боку, держава надала суду право вирішувати правові спори від свого 

імені (іменем України), тим самим наділивши його владними повноваженнями і 

самостійністю ухвалення рішення, з іншого боку, обмежила суд певними вимогами, які 

зумовлені правовими уявленнями держави про справедливе правосуддя. Щодо, 

наприклад, кримінального судочинства межі судового розсуду позначені переліком 

обставин, що підлягають доказуванню згідно із ст. 91 КПК України (наприклад, час, 

місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення; форма вини, 

мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 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; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання тощо) [4]. При цьому суду наданий певний ступінь 

свободи в оцінці вищеназваних обставин, доказів. 

У цивільному судочинстві, наприклад, держава, надаючи суду для ухвалення 

справедливого рішення право оцінювати докази за внутрішнім переконанням, 

забороняє встановлювати деякі обставини на основі показань свідків, тим самим 

обмежуючи самостійність судової влади. Тому процес ухвалення справедливого 

судового рішення – це перехід від припущення до обґрунтованого знання. При цьому 

припущення (щодо, наприклад, кримінального судочинства) ґрунтується на аналізі 

обставин того чи іншого діяння і змісту чинного кримінального закону. Остаточне 

рішення суду є справедливим не тільки тому, що воно прийняте відповідно до норм 

матеріального і процесуального права, а й тому, що саме так на цьому етапі існування 

держави сприймається істина. 

Безумовно, об’єктивність такого рішення не відкидає і суб’єктивності, оскільки 

пізнавальна діяльність, спрямована на встановлення обставин скоєного злочину, 

залежить від процесуального статусу суб’єкта пізнання, його внутрішнього 

психологічного стану, здібностей до сприйняття і правильної оцінки фактів об’єктивної 

дійсності. Іншими словами, справедливе судове рішення – це не лише його 

відповідність об’єктивній дійсності, а й упевненість в цій відповідності. Ухвалюючи 

рішення, суд діє одночасно в межах застосованої ним норми права і дає власну 

суб’єктивну оцінку сукупності зібраних у справі доказів, правильно трактуючи 

державну волю з погляду конституційних принципів [5, c. 49]. 

Отже, уявлення про справедливе правосуддя формується під впливом двох 

обставин: суб’єктивних, що характеризують зміст поняття «справедливість» на 

певному етапі розвитку держави, і об’єктивних, які ґрунтуються на нормах чинного 

законодавства, конкретній судовій практиці, що створюється самими ж судами. 

 

Список використаних джерел: 

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнар. док. від 
04.11.1950 (в ред. від 02.10.2013) [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство 

України» / ВР України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

2. Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003 у справі 

№ 1-12/2003 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» / 

ВР України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v003p710-03. 

3. Берназюк Я. О. Право на справедливий суд та обов’язок суду перевірити обсяг 
повноважень представника [Електронний ресурс] // Судово-юридична газета. 22 січня 

2019. // Режим доступу: https://sud.ua/ru/news/blog/133573-pravo-na-spravedliviy-sud-ta-

obovyazok-sudu-pereviriti-obsyag-povnovazhen-predstavnika. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v003p710-03
https://sud.ua/ru/news/blog/133573-pravo-na-spravedliviy-sud-ta-obovyazok-sudu-pereviriti-obsyag-povnovazhen-predstavnika
https://sud.ua/ru/news/blog/133573-pravo-na-spravedliviy-sud-ta-obovyazok-sudu-pereviriti-obsyag-povnovazhen-predstavnika


145 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 № 4651-VI (в 

ред. від 11.01.2019) [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» / 

ВР України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 

5. Подорожна Т.С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади 

конституціоналізації: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2016. 536 с. 

 

Полякова Юлія Володимирівна 

професор кафедри міжнародних економічних відносин 

Львівського торговельно-економічного університету 

Ни та Юрій Володимирович 
здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня  

ОПП “Міжнародні економічні відносини” 
 

ФУНКЦІЇ МИТА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ 

ТОРГІВЛІ 

Позиції на світових товарних ринках, трансформація ринкової кон’юнктури, 

інтеграційна політика країн світу обґрунтовують зміни у підходах до формування 

митної політики. Проте мито залишається одним з найбільш поширених інструментів 

митної політики у світовій практиці. Митну політику розглядають як форму правового 

забезпечення міжнародної торгівлі, яка формується з таких взаємопов’язаних 

складових: особливостей формування національної зовнішньоторгової політики, 

домінуючої форми зовнішньоторгової політики, тарифних і нетарифних інструментів її 

реалізації. Наявність відповідного національного правового поля та уніфікованість його 

щодо правил міжнародної торгівлі формують певні особливості у здійсненні 

зовнішньої торгівлі країни. Чим більше ступінь наближення національної законодавчої 

бази, яка регулює зовнішню торгівлю, до світової, тим менше національних обмежень у 

сфері впливу на розробку зовнішньоторговельних стратегічних рішень [1, с. 15]. 

Митна політика за своєю спрямованістю є динамічною і системною, в ній 

виокремлюють внутрішню складову (захист вітчизняного товаровиробника, молодих галузей 

та національної економіки загалом) і зовнішню (створення сприятливих умов для суб’єктів 

господарювання у торговельно-економічному співробітництві). Вагомого значення сьогодні 

набуває зовнішня складова, що передбачає урахування державою при  встановленні норм та 

правил митного регулювання загальновизнаних принципів міжнародного митного права. 

Водночас від раціональності митного регулювання залежить стимулювання і ефективність 

міжнародних торговельних зв’язків будь-якої країни. 

В Україні мито – це загальнодержавний податок, установлений Податковим та 

Митним кодексами, який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу, 

законів України та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України [2]. 

Одним з економічних інструментів регулювання міжнародних економічних відносин є 

митний тариф, його можна розглядати як деталізований перелік товарів, що 

оподатковуються митом, так і  як конкретну ставка мита, яка застосовується при ввезенні 

(вивезенні) певного товару. В останньому варіанті поняття митного тарифу повністю 

збігається з поняттям мита при переміщенні товарів через митний кордон крани. 

Хоча за характером дії мито є економічною категорією, його застосування може мати і 

політичний характер (коли введення мита розглядається як засіб економічного тиску на 

відповідні держави або створення режиму найбільшого сприяння з політичних мотивів). 

Економічна роль митного тарифу розкривається у тому, що мито впливає на 

конкурентоспроможність товару (воно позначається на ціні товару у напрямі її підвищення), 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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такі тенденції відображаються на рівнях накопичення капіталу, темпах економічного 

розвитку, нормах прибутку в окремих сферах економіки, коригуючи відмінності, що 

спостерігаються у міжнародних і національних умовах виробництва. Політична роль мита 

полягає у захисті вітчизняних галузей від зовнішньої конкуренції, має на меті сприяння 

національним виробникам на внутрішньому ринку; посилення ролі галузей, що 

спеціалізуються на виробництві стратегічних продуктів; стимулювання промислової 

диверсифікації; зменшення залежності країни від неоднозначних світових процесів. 

Мито також розглядають як частину нереалізованої вартості в процесі 

суспільного відтворення, у цьому аспекті має значення наскільки ефективно воно може 

бути використано державою. Вилучаючи з обігу суб’єктів господарювання обігові 

кошти в розмірі мита, держава бере на себе обов’язки вкласти ці кошти таким чином, 

щоб вони були спрямовані на розвиток усіх суспільних груп [3].  

Чим вище рівень економічного розвитку країни, тим більш різноманітна система її 

зовнішньоекономічних зв’язків і тим меншу вагу мають фіскальні мотиви, тим більше митна 

політика визначається продуманою стратегією формування сприятливих умов розвитку для 

національної економіки. Митний тариф та застосування його в якості регулятора розвитку 

національної економіки дозволяє впливати на зовнішньоторговельні потоки, забезпечити 

збалансованість торговельного обміну, формувати оптимальну господарську структуру, 

змінювати місце країни у глобальному просторі [4]. 

У світовій практиці мито виконує функції: фіскальну, яка має відношення до 

імпортних та експортних мит, оскільки вони є статтею прибуткової частини 

державного бюджету; протекціоністську (захисну), яка стосується імпортних мит, 

оскільки з їх допомогою країна допомагає виробникам долати іноземну конкуренцію; 

балансувальну, яка відноситься до експортних мит шляхом попередження небажаного 

експорту товарів, коли внутрішні ціни на продукцію з різних причин менші за світові. 

Водночас мито має певні особливості: 1) мито – це обов’язковий платіж, який 

регламентується державою при переміщенні товарів через митний кордон України; 2) 

мито є відплатним, тобто фактично воно є платою за надання фіскальними органами 

можливості переміщувати товари, транспортні засоби через митний кордон України; 3) 

умовний характер мита, коли стягнення мита є самим фактом переміщення через 

митний кордон України; 4) мито має нерегулярний характер [5, с. 161]. 

Отже, мито як вартісна категорія є ключовим чинником, який підвищує ціну 

товару при його надходженні на національний ринок країни і дає змогу національним 

виробникам підвищувати загальний рівень цін на вітчизняні товари та отримувати 

додатковий прибуток. Тому має значення індивідуальний підхід до обґрунтування мита 

з кожного конкретного товару на основі співставлення національних та міжнародних 

витрат і цін, що дозволяє країні реалізувати певну стратегічну направленість. 

Відповідно встановлення для різних товарів ідентичних митних ставок не означає, 

що митний тариф має однакову функціональну спрямованість. Лише обґрунтування 

безпосередньої залежності між внутрішніми та світовими цінами дає можливість 

визначити остаточний ефект від застосування чинного митного тарифу.  

Як свідчить світовий досвід, переважно митом оподатковується імпорт товарів з метою 

збільшення ціни імпортних товарів і захисту таким чином внутрішнього ринку. З точки зору 

світової економіки, важливими є не форма, яку набуває митний тариф у кожному 

конкретному випадку і навіть не рівень ставок мита, а загальний рівень митного захисту 

країни. Однак високі ставки мита і податків на імпорт не захищають національних 

товаровиробників, а призводять до значного порушення умов конкуренції на внутрішньому 

ринку. Крім цього, високі ставки митного тарифу можуть стимулювати розвиток корупції і 

контрабанди в країні. 
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ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ У ВИПАДКУ 

СКОРОЧЕННЯ ЇХ ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО ШТАТУ: 

ПРАВОВІ ПИТАННЯ 

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий 

договір, до закінчення його строку, можуть бути розірвані роботодавцем, проте, тільки 

на підставах, передбачених у законі та з додержанням встановленого законом порядку. 

Роботодавець, на відміну від працівника, позбавлений права на свій розсуд розірвати 

трудовий договір. Це зумовлено, передусім, охороною трудових прав працівників, та є 

важливою гарантією їх захисту від необґрунтованих звільнень з ініціативи 

роботодавця. 

Стаття 40 КЗпП України містить вичерпний перелік підстав для розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця, зокрема, згідно з пунктом 1 частини 1 

статті 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також 

строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані 

власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і 

праці, в тому числі скорочення чисельності або штату працівників. Таке розірвання 

трудового договору отримало назву вивільнення, а для працівників встановлені 

додаткові пільги та гарантії їх трудових прав при звільненні. Скорочення чисельності 

полягає у зменшенні кількості працівників на підприємстві, а під скороченням штатів 

розуміють зменшення кількості посад, передбачених штатним розкладом. 

Розірвання трудового договору за пунктом 1 статті 40 КЗпП України допускається 

тільки за наявності певних умов: скорочення чисельності або штату дійсно мало місце; 

звільнення працівника продиктовано інтересами виробництва; про наступне 

вивільнення працівник попереджений за два місяці; враховано переважне право 

працівника на залишення його на роботі; роботодавець не може перевести працівника 

на іншу роботу або останній відмовився від такого переведення. 

У пункті 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 року № 

9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (зі змінами) було розʼяснено, що 

розглядаючи трудові спори, повʼязані зі звільненням за п. 1 ст. 40 КЗпП України, судам 

слід зʼясовувати, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в організації виробництва і 

праці, зокрема ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення чисельності або штату працівників, чи додержано власником 

або уповноваженим ним органом норм законодавства, що регулюють вивільнення 

працівника, які є докази щодо змін в організації виробництва і праці тощо. Судам у разі 
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виникнення трудових спорів вказувалося на необхідність перевіряти, чи дійсно були 

підстави у роботодавця для скорочення чисельності і штату працівників, чи дійсно 

відбувалися зміни в організації виробництва і праці тощо [1]. 

Однак, новоутворений Верховний суд у своїх рішеннях висловив дещо іншу 

позицію. Так, у Постанові від 25.11.2019 року у справі №415/5022/18 Верховний Суд 

зазначив, що суд, який вирішує трудовий спір, не наділений правом вирішувати 

питання про доцільність змін в організації виробництва та наступне вивільнення 

працівників шляхом скорочення їх штату, також наявність підстав для утворення інших 

структурних підрозділів та їх функціональне навантаження. Вирішення зазначених 

питань належить до виключної компетенції роботодавця (власника або уповноваженого 

ним органу), внутрішньої господарської діяльності окремого субʼєкта господарювання, 

та не є предметом доказування у судових спорах. Це, на думку суддів Верховного суду, 

слідує зі змісту статті 64 Господарського кодексу України [2]. 

Відповідно до пункту 3 статті 64 ГК України підприємство самостійно визначає 

свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. 

Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через 

уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства (частина 2 статті 65 ГК 

України). 

Крім того, у статті 13 Конвенції Міжнародної організації праці №158 про 

припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року, ратифікованій 

Україною 04 лютого 1994 року, зазначено, що коли роботодавець планує припинення 

трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного або 

аналогічного плану, він своєчасно надає відповідним представникам інформацію щодо 

цього питання, зокрема інформацію про причини передбачуваних звільнень, кількість і 

категорії працівників, яких це може стосуватися, та строк, протягом якого їх буде 

проведено [3]. 

Таким чином, чинне законодавство про працю не передбачає обовʼязку 

роботодавця детально ознайомлювати працівника з причинами скорочення чисельності 

або штату працівників та розʼяснювати підстави такого скорочення. 

Обовʼязковою умовою є те, що про вивільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП 

України роботодавець зобовʼязаний персонально попередити кожного з них не пізніше 

ніж за два місяці під розписку. З цього двомісячного строку попередження не 

виключається час перебування працівника у відпустці, період його тимчасової 

непрацездатності та інший час, протягом якого працівник не працював. Пленум 

Верховного Суду України вказав, що при недотриманні строку попередження 

працівника про звільнення, якщо він не підлягає поновленню на роботі з інших підстав, 

суд змінює дату його звільнення, врахувавши строк попередження, протягом якого він 

працював. 

Крім цього, Законом України «Про зайнятість населення» встановлено обовʼязок 

роботодавця попереджувати Державну службу зайнятості про майбутнє вивільнення 

працівників не пізніше ніж за два місяці. Згідно зі змісту статті 22 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності», не пізніше трьох місяців після 

прийняття рішення про скорочення чисельності або штату працівників роботодавець 

зобовʼязаний провести консультації з профспілками, аби звести кількість звільнень до 

мінімуму [4]. 

Одночасно з попередженням про звільнення у звʼязку із скороченням чисельності 

або штату працівників власник або уповноважений ним орган пропонує працівнику 

іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації (стаття 49-2 КЗпП 

України). Частиною 2 статті 40 КЗпП України визначено, що звільнення з підстав, 
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зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести 

працівника, за його згодою, на іншу роботу. 

У Постанові Верховного Суду від 30.01.2019 року у справі №175/1180/17 

зазначено, що обовʼязок щодо працевлаштування працівника покладається на власника 

з дня попередження про вивільнення до дня розірвання трудового договору. За змістом 

частини третьої статті 49-2 КЗпП України роботодавець є таким, що виконав цей 

обовʼязок, якщо працівнику були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), 

які зʼявилися на підприємстві протягом цього періоду і які існували на день звільнення 

[5]. 

Одночасно, у Постанові від 23 грудня 2019 року у справі №761/7096/16-ц 

Верховний Суд вказав, що законодавство не містить вимог щодо форми здійснення 

попередження роботодавцем працівника та пропонування йому посад для переведення, 

а тому відсутність у тексті попередження переліку запропонованих посад не свідчить 

про порушення прав працівника. Таким чином, роботодавець може запропонувати 

посади для переведенні працівнику і в іншому документі, а ніж попередження [6]. 

Відповідно до частини 1 статті 42 КЗпП України при скороченні чисельності чи 

штату працівників у звʼязку зі змінами в організації виробництва і праці переважне 

право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і 

продуктивністю праці. Доказами вищої кваліфікації і продуктивності праці можуть 

бути документи та інші відомості, в тому числі про оплату, про присвоєння 

кваліфікаційних розрядів, про виконання норм виробітку тощо. Верховний Суд 

України щодо розгляду судами окремих категорій цивільних прав також розʼяснив, що 

при врахуванні кваліфікації і продуктивності праці необхідно брати до уваги і 

дисциплінованість працівника. Отже, при визначенні працівників з більш високою 

кваліфікацією і продуктивністю праці, використовуються ознаки, які в сукупності 

характеризують виробничу діяльність працівників: наявність певної освіти, стаж і 

досвід роботи, ставлення до роботи, якість виконуваної роботи тощо. 

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації переважне право для 

залишення на роботі при скороченні чисельності або штату надається: сімейним - при 

наявності двох і більше утриманців; особам, в сімʼї яких немає інших працівників з 

самостійним заробітком; працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на 

даному підприємстві, в установі, організації; працівникам, які навчаються у вищих і 

середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва; авторам 

винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 

працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове 

каліцтво або професійне захворювання; особам з числа депортованих з України, 

протягом пʼяти років з часу повернення на постійне місце проживання до України; 

працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової 

служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за 

призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) 

службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби; працівникам, яким 

залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого 

особа має право на отримання пенсійних виплат. 

Перелік категорій працівників, що мають переважне право для залишення на 

роботі, передбачений статтею 42 КЗпП України, – не є вичерпним. Перевага в 

залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це 

передбачено законодавством України. Зокрема, Законом України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» 

передбачено, що переважне право для залишення на роботі надається також особам, що 

мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною. Відповідно до Закону України 
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«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», переважне право для залишення на роботі мають громадяни, віднесені до 

1-4 категорій потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Згідно з Законом 

України «Про статус ветеранів військової служби та їх соціального захисту», ветерани 

військової служби мають переважне право на залишення на тій роботі, на яку вони 

були зараховані вперше після звільнення з військової служби. 

Таким чином, однією з найважливіших гарантій для працівників при скороченні 

чисельності або штату є обовʼязок власника підприємства чи уповноваженого ним 

органу працевлаштувати працівника. Власник вважається таким, що належно виконав 

вимоги частини 2 статті 40, частини 3 статті 49-2 КЗпП України щодо 

працевлаштування працівника, якщо запропонував йому наявну на підприємстві 

роботу, тобто вакантну посаду чи роботу за відповідною професією чи спеціальністю, 

чи іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, 

кваліфікації, досвіду тощо. При цьому роботодавець зобовʼязаний запропонувати 

працівнику, який вивільнюється, всі наявні вакансії та роботи, які може виконувати 

працівник, тобто ті посади, які відповідають кваліфікації працівника. 

Такого правового висновку дійшов Верховний Суд України в постановах від 01 

квітня 2015 року у справі №6-40цс15, від 01 липня 2015 року у справі №6-491цс15, від 

09 серпня 2017 року у справі №6-1264цс17, та Верховний суд в постановах від 19 

квітня 2019 року у справі №495/5261/16-ц, від 20 січня 2020 року у справі 

№753/22893/17. 

У правовому висновку, викладеному у Постанові Верховного суду України від 01 

квітня 2015 року у справі №6-40цс15 зокрема зазначено, що, оскільки обовʼязок щодо 

працевлаштування працівника покладається на власника з дня попередження про 

вивільнення до дня розірвання трудового договору, за змістом частини 3 статті 49-2 

КЗпП України роботодавець є таким, що виконав цей обовʼязок, якщо працівникові 

були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які зʼявилися на 

підприємстві протягом цього періоду і які існували на день звільнення [7]. 

Гарантією захисту прав працівників при розірванні трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу є також отримання попередньої 

згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника), членом якої є працівник (стаття 43 КЗпП України). Частиною 8 цієї 

статті передбачено, що власник або уповноважений ним орган має право розірвати 

трудовий договір не пізніш як через 1 місяць з дня одержання згоди виборного органу 

первинної профспілкової організації, профспілкового представника. (Постанова 

Верховного Суду від 13.02.2019 року у справі №359/12669/14 [9]. 

У Постанові Верховного Суду від 17.07.2019 року у справі №509/271/16-ц суд 

вказав, що: «Профспілкова організація лише надає згоду на звільнення працівника, 

який є її членом, відповідно до положень статті 43 КЗпП України, при розірванні 

трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації 

підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 цього 

Кодексу» [10]. 

Як підсумок варто наголосити, що звільнення працівників у випадку скорочення 

чисельності і штату працівників передбачає ряд вимог як для роботодавця (наведені 

вище), так і працівників (отримання попередження, надання відповіді на пропозиції 

щодо переведення на вакантні посади, ознайомлення з наказом про зміни в організації 

виробництва і праці тощо), виконання яких є гарантією дотримання принципу 

законності при звільненні працівника у випадку скорочення чисельності і штату 

працівників. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Проблема обеспечения охраны интеллектуальной собственности, в том числе 

уголовно-правовыми средствами, является для Республики Беларусь актуальной и 

комплексной задачей, от решения которой во многом зависят сохранение и 

приумножение интеллектуального потенциала, культурного наследия и 

международного авторитета страны. 

Уголовно-правовой охране подлежат результаты интеллектуальной 

деятельности, что соответствует положениям Конституции Республики Беларусь и 

международным соглашениям, например Бернской конвенции по охране литературных 

и художественных произведений 1886 г. 

В статье 51 Конституции Республики Беларусь гарантируется свобода 

художественного, научного и технического творчества. Сущностью данного положения 

выступает признание права каждого человека заниматься творчеством на любом 

уровне, а также обеспечение недопустимости цензуры и любого воспрепятствования 

проявлению творчества. Также Основным законом государства гарантируется 

законодательная охрана интеллектуальной собственности. 

Данная статья Конституции Республики Беларусь находит свое продолжение в 

ст. 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), которая закрепляет 

уголовную ответственность за нарушение авторских, смежных прав и права 

промышленной собственности. Данная статья выступает одной из гарантий 
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конституционных прав граждан на свободу творчества и защиту интеллектуальной 

собственности.  

Ранее, на разных исторических этапах в уголовном законодательстве 

Республики Беларусь преступления в сфере интеллектуальной собственности 

относились к преступлениям против собственности. Однако, в настоящее время 

признано, что интеллектуальная собственность не содержит в себе экономического 

содержания собственности и потому преступления в сфере интеллектуальной 

собственности не относятся к преступлениям против собственности. 

В настоящее время объектом преступлений, совершенных в сфере 

интеллектуальной собственности в Республике Беларусь, выступают конституционные 

права и свободы человека и гражданина. 

Однако, как указывает В.В. Гладышев, «современное уголовное 

законодательство Беларуси относит преступления против интеллектуальной 

собственности к группе преступлений против конституционных прав граждан» [1, с. 

97] Данная позиция автора основа на том, что ст. 201 УК размещена в главе 23 УК 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина».  

По нашему мнению, размещение ст. 201 «Нарушение авторского права, 

смежных прав и права промышленной собственности» в главе 23 представляется не 

совсем верным. Так, в данной главе, помимо ст. 201 находятся такие составы 

преступлений, как «Нарушение равноправия граждан», «Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в 

них» и др. На наш взгляд, состав преступления, предусмотренный ст. 201 УК, уместнее 

было бы выделить в отдельную главу УК. 

Предмет преступлений, предусмотренных ст. 201 УК – это объекты авторского 

права, смежных прав или объекты права промышленной собственности, а также сорта 

растений, топологии интегральных микросхем. По своей природе объекты 

интеллектуальной собственности нематериальны. 

Объективная сторона нарушения авторского права, смежных прав и права 

промышленной собственности по ч. 1 ст. 201 УК состоит в совершении определенных 

действий выражающихся в присвоении авторства либо принуждении к соавторству, а 

также в разглашении без согласия автора или заявителя сущности изобретения, 

полезной модели, промышленного образца или иного объекта права промышленной 

собственности до официальной публикации сведений о них, совершенные в течение 

года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. 

Присвоение авторства выражается в определенных действиях лица, которое не 

участвовало в создании объекта интеллектуальной собственности, способствующих 

признанию данного лица  автором чужого объекта интеллектуальной собственности.  

Как следует из судебной практики, не является присвоением авторства и не 

образуют состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК случаи размещения 

информации о продаже и продажа компьютерной программы без изменения сведений о 

лице, ее создавшем. Приведем пример. Так, «судом было установлено, что М. 

достоверно зная о том, что компьютерная программа «Эксперт» в силу 

законодательства Республики Беларусь является объектом интеллектуальной 

собственности, а правообладатель исключительных прав на нее – ОДО 

«Экспертцентр», в нарушение имущественных прав правообладателя, не будучи его 

уполномоченным представителем, в период времени с июля 2004 г. по январь 2005 г. с 

целью незаконного распространения, влекущего в последующем незаконное 

использование третьими лицами вышеназванного объекта авторского права, 

умышленно, незаконно разместил анонимно на сайте в Интернете информацию о 

продаже компьютерной программы «Эксперт», присвоив тем самым исключительные 
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права правообладателя объекта авторского права, то есть совершил преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК. 

М. в ходе досудебного производства и в судебном заседании не отрицал, что 

разместил на сайте в Интернете объявление о продаже программы «Эксперт», продавал 

данную программу, не имея права на ее распространение, вместе с тем указывал, что 

авторство на данную программу не присваивал. 

Из материалов дела не следует, что М., предлагая к продаже программу, 

указывал себя в качестве ее автора. 

В связи с этим кассационным судом производство по делу по ч. 1 ст. 201 УК 

было прекращено за отсутствием в деянии М. состава преступления» [2]. 

Принуждение к соавторству представляет собой оказание лицом давления на 

автора, посредством угроз совершения действий, которые направлены против автора 

объекта интеллектуальной собственности. Угрозы используются в данном случае с 

определенной целью: лицо, совершающее данные действия, стремится, чтобы его 

включили в число соавторов объекта интеллектуальной собственности. Для 

квалификации преступного деяния важно, чтобы это лицо не принимало творческого 

участия в создании объекта интеллектуальной собственности.  

Разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной 

модели, промышленного образца или иного объекта права промышленной 

собственности до официальной публикации сведений о них представляет собой 

действия, которые направлены на распространение сведений об объектах 

интеллектуальной собственности и способны привести, как к утрате 

патентоспособности, так и к иным последствиям негативного характера. В связи с тем, 

что данные действия способны повредить как интересам авторов, так и потенциальных 

патентообладателей, то данный состав преступления направлен на защиту и 

изобретательских, и патентных прав [3, с. 74]. 

В соответствии со ст. 33 УК уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

ч. 1 ст. 201 УК относятся к числу дел частно-публичного обвинения, которые 

возбуждаются по заявлениям потерпевших, и не подлежат прекращению в связи с 

примирением потерпевших с обвиняемыми. В этой связи необходимо принимать во 

внимание, что в соответствии со ст. 8 Закона Республики Беларусь «О патентах на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16 декабря 2002 г. № 160-З 

патентообладатель и владелец исключительной лицензии наделены правом требования 

прекращения нарушения патента. Данное право поддерживается правом обращения в 

правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении 

нарушителя. 

Законодательство закрепляет исключение из правила о возбуждении уголовных 

дел по признакам ч. 1 ст. 201 УК и предусматривает возможность возбуждения дел 

даже в случае отсутствия жалоб потерпевших. Прокуроры, а также следователи и 

дознаватели с согласия прокуроров наделены законодательством правом возбуждения 

уголовных дел при отсутствии заявлений потерпевших в тех случаях, если 

преступления были совершены в отношении лиц, которые находятся в зависимом 

состоянии или по иным причинам не способны самостоятельно использовать 

принадлежащие им права. В соответствии со ст. 26 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь прокуроры в определенных законодательством случаях 

уполномочены осуществлять уголовное преследование независимо от волеизъявления 

потерпевших.  

Что касается ч. 2 ст. 201 УК, то объективную сторону данного состава 

преступления составляют действия в виде незаконного распространения или иного 

незаконного использования объектов авторского права, смежных прав или объектов 
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права промышленной собственности. Уголовная ответственность за данное 

преступление наступает только в том случае, если указанные действия были совершены 

в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение 

или сопряжены с получением дохода в крупном размере. 

Таким образом, анализ законодательства и правоприменительной практики 

позволил прийти к следующим промежуточным выводам. Основные объекты 

преступлений при нарушении авторских, смежных прав и права промышленной 

собственности имущественного характера и личных неимущественных прав автора 

различны, в связи с чем, следует внести соответствующие изменения в уголовный 

закон, предусмотрев соответствующие составы преступлений в различных главах УК 

Республики Беларусь. 
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                        АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

    Сімейне право є галуззю права, що регулює відносини між подружжям щодо 

порядку та умов укладення шлюбу, особистих немайнових і майнових відносин між 

ними, порядку та умов припинення шлюбу, відносини між батьками й дітьми, іншими 

родичами тощо. Крім того сімейне право України регулює відносини усиновлення, 

опіки й піклування, патронатного виховання, інших форм влаштування дітей сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У Сімейному кодексі  України від 10 січня 2002 р. [1] (далі – СК України) при 

визначенні підстав недійсності шлюбу застосовується особливий підхід, заснований на 

теорії поділу правових актів, укладених з порушенням закону, на абсолютно недійсні 

(нікчемні) та відносно недійсні. Так, у ст. 39 і 40 СК України визначені підстави, за 

яких шлюб є недійсним або визнається недійсним за рішенням суду (нікчемні шлюби), 

а у ст. 41 СК України – підстави, за яких шлюб може бути визнаний недійсним за 

рішенням суду (заперечувальні шлюби). Своєю чергою сімейні законодавства 

Німеччини та Франції [2]  підстави, за яким шлюб є недійсним розглядає усі шлюби як 

заперечувальні, а підстави  недійсності шлюбу як відносні. Хочу підкреслити, що в 

Німецькому Цивільному Уложенні [3] міститься низка додаткових підстав, які відсутні 

в СК України, за яких шлюб визнається недійсним.  

Почнемо з того, що в  Цивільному Уложенні недійсним є шлюб, якщо одна з 

осіб, що бажає вступити в шлюб, вже перебуває не тільки в шлюбі, а у партнерстві з 

третьою особою (тобто у незареєстрованому шлюбі) (§1306). Також недотримання 
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формальної процедури надання згоди на шлюб (заява про укладення шлюбу повинна 

бути подана особисто подружжям, представництво не допускається, § 1311). Якщо 

говорити про сімейне законодавство Російської Федерації, представлене Сімейним 

кодексом Російської Федерації [4], та Білорусі, представлене Кодексом про шлюб та 

сім’ю Республіки Білорусь [5]. Ці кодекси визначають усі недійсні шлюби нікчемними, 

оскільки передбачає обов’язок для суду визнати шлюб недійсним за наявності 

відповідних підстав, передбачених у ст. 27 Сімейного кодексу Російської Федерації або 

ст. 45 Кодексу про шлюб та сім’ю Республіки Білорусь: недосягнення шлюбного віку, 

відсутність вільної згоди чоловіка та жінки на укладення шлюбу, знаходження у 

родинних відносинах, або відносинах усиновлення, недієздатність, фіктивність шлюбу. 

Водночас мають місце і певні особливості, які не притаманні сімейному праву України. 

По-перше, російське та білоруське законодавство має наслідком недійсність шлюбу 

приховування венеричної хвороби та ВІЛ-інфекції, а не будь-якої тяжкої хвороби, як це 

передбачено в СК України. По-друге, російське та білоруське законодавство не 

уточнюють, що шлюб є недійсним у випадку, якщо в момент реєстрації шлюбу особа 

страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, 

наркотичного, токсичного сп’яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна 

значення своїх дій або не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареєстровано в 

результаті фізичного чи психічного насильства, хоча зазначені обставини фактично 

випливають з вимоги добровільності шлюбу.   

Своєю чергою процедура розірвання шлюбу в Україні та Республіці Польща є 

дуже схожі, проте існують деякі відмінності. Наше законодавство не взаємодіє із 

церквою, як, наприклад, у Польщі [6]. У нас церковний шлюб не прирівнюється до 

дійсно зареєстрованого шлюбу. Якщо розглядати особливості шлюбних відносин в 

Італії то можна зазначити, що при офіційній реєстрації в місцевому органі влади його 

підписують усі особи, які є сторонами договору як подружжя так і їх нащадків, а зміни 

до такого акта будуть законними в тому випадку, якщо вони будуть затверджені судом 

та їх підпишуть всі сторони. За законами Італії подружжю надається можливість 

створення майнового фонду сім’ї, який формується з нерухомості чоловіка та дружини, 

майна котре було внесено до державних реєстрів та боргових цінних паперів. Варто 

відзначити, що створення майнового фонду не входить до змісту шлюбного договору, 

він оформляється окремим документом, який є власністю як чоловіка так і дружини, й 

діє доти, доки існує шлюб. Якщо ж у подружжя є неповнолітні діти, то майновий фонд 

й надалі продовжує своє існування доки вони не досягнуть свого повноліття, а порядок 

управління ним визначається суддею. На відміну від України, в Італії шлюбний договір 

не може бути змінений протягом шлюбу, також заборонено дарування між подружжям, 

що, очевидно, більш вагомо захищає їхні інтереси. 
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ПРИНЦИПИ ЖИТЛОВОГО ПРАВА 

Сутність та соціальне призначення житлового права розкривається у принципах, 

на яких воно побудоване та у функціях, яке воно здійснює. 

Принципи житлового права – це сукупність вихідних засад, які становлять 

основу виникнення та розвитку житлового права, та загальнообов'язкових вимог, які 

пред'являються до учасників житлових правовідносин. 

Отже, призначення принципів полягає у тому, що вони становлять основу 

житлового права, відображають його сутність, зміст, найсуттєвіші риси, місце в 

сучасній правовій системі. 

Житловому праву притаманні наступні принципи: 

1. Принцип законності – полягає у тому, що учасники житлових правовідносин 

повинні точно та неухильно дотримуватись вимог, які містяться у законах, підзаконних 

нормативних актах та актах міжнародного законодавства, згоду на обов'язковість яких 

було надано Верховною Радою України. 

Таким чином, керуючись принципом законності, суб'єкти житлового права 

повинні дотримуватись законів України, постанов Верховної Ради України, указів і 

розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, нормативних актів органів місцевого самоврядування, актів нормотворчості 

органів спеціальної компетенції в галузі житлових правовідносин, міжнародних 

договорів, згоду на обов'язковість яких було надано Верховною Радою України. 

Принцип законності можна також розглядати з точки зору невідворотності 

відповідальності фізичних та юридичних осіб за вчинення житлових правопорушень. 

2. Принцип недоторканості власності. Право власності в Україні охороняється 

законодавством. Держава забезпечує стабільність правовідносин власності. 

Відповідно до статті 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно 

позбавлений права власності, оскільки право приватної власності є непорушним. 

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути 

застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі та у 

порядку, встановленому законом, і за умови попереднього та повного відшкодування їх 

вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх 

вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану [1]. 

3. Принцип демократичного ставлення до громадян-наймачів та власників жилих 

приміщень. Необхідність появи цього принципу зумовлена початком побудови в 

нашому суспільстві держави європейського рівня, закріпленням в Конституції України 

основних прав та свобод громадян, проголошенням основних напрямів державної 

житлової політики. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/%20DocDetails.xsp?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/%20DocDetails.xsp?id=WDU19640160093
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Проявляється цей принцип передусім у тому, що в сучасному законодавстві 

зняті всілякі заборони та обмеження щодо будівництва, набуття у власність жилих 

приміщень, користування ними тощо. 

4. Принцип недоторканості житла. Зазначений принцип закріплено статтею 30 

Конституції України, згідно з якою кожному гарантується недоторканість житла. Не 

допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них 

огляду чи обшуку інакше як за мотивованим рішенням суду. Лише у невідкладних 

випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 

переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, 

встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 

проведення в них огляду і обшуку [1]. 

5. Принцип стабільності житлових правовідносин. Цей принцип проявляється в 

тому, що: 

по-перше,  жилі  будинки та жилі  приміщення призначаються для постійного 

проживання громадян (стаття 6 Житлового кодексу) [2]; 

по-друге, відповідно до житлового законодавства незаконне виселення із 

займаних жилих приміщень не допускається.  

Так, наприклад, відповідно до статті 108 Житлового кодексу, договір найму 

жилого приміщення в будинках державного та громадського житлового фонду може 

бути розірвано на вимогу наймодавця лише з підстав, установлених законом, і тільки у 

судовому порядку, крім випадків виселення з будинків, що загрожують обвалом. 

Питання про наявність підстав, необхідних для виселення із займаного жилого 

приміщення відповідно до статті 47 Конституції України може бути вирішено лише 

судом [3, с.84]. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ КОРПОРАТИВНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 

На сьогоднішній день жоден із видів суспільних відносин не дістав такої 

кількості визначень, поглядів і дискусій, як корпоративні правовідносини. Так, як 

корпоративні правовідносини визнані в Україні видом суспільних відносин, котрі 
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врегульовані нормами права й продовжують розвиватися, то визначення їхнього кола 

має надзвичайно важливе кодифікаційне значення [7, с. 72]. 

Законодавець у ч. 3 ст. 167 ГК України під корпоративними відносинами має на 

увазі «відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних 

прав» [1]. 

Поняття корпоративних відносин визначено у постанові Пленуму Вищого 

Господарського суду України від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики 

вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин». У вказаній 

постанові зазначається, що господарським судам підвідомчі справи, що виникають з 

корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками 

(засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також 

між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними 

із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім 

трудових спорів (п. 1.1.). Корпоративними є спори про ліквідацію юридичної особи чи 

скасування її державної реєстрації за позовами учасників (засновників, акціонерів, 

членів) до цієї юридичної особи (п. 1.3.). Корпоративними є спори за позовами 

акціонерів приватних акціонерних товариств про переведення на них прав та обов’язків 

покупця акцій у зв’язку з порушенням їхнього переважного права на придбання акцій, 

що продаються іншими акціонерами товариства та спори за позовами акціонерів 

публічних акціонерних товариств та акціонерів – власників привілейованих акцій про 

переведення на них прав і обов’язків покупця акцій у зв’язку з порушенням їхнього 

переважного права на придбання акцій додаткової емісії, що розповсюджуються 

шляхом приватного розміщення (п. 1.4.) [2]. 

Щодо сфери існування корпоративних правовідносин в юридичній літературі 

склались одразу декілька концепцій. 

На думку представників однієї з них, корпоративні відносини є предметом 

правового регулювання цивільного права. Ця теорія може бути умовно названа 

«теорією цивільних правовідносин». Приміром, І. В. Спасибо-Фатєєва розглядає 

корпоративні правові відносини як цивільні: «...оскільки корпоративні правовідносини 

є одним із видів цивільних правовідносин, їм притаманні всі ознаки цивільних 

правовідносин: дозволена спрямованість, захист суб’єктивних прав та майновий, 

компенсаційний характер відповідальності» [9, с. 8]. 

На думку Н. С. Глусь, корпоративне право є інститутом цивільного права: «...за 

своєю правовою природою корпоративні правовідносини можуть бути як майнового, 

так і немайнового характеру, але пов’язаного з майновим» [4, с. 13]. 

Згідно з іншою теорією – корпоративні правовідносини є різновидом 

господарських правовідносин. Назвемо цю теорію умовно «теорією господарських 

правовідносин». Наприклад, В. Щербина визначає, що за своєю правовою природою 

корпоративні відносини є поєднанням взаємопов’язаних і взаємообумовлених 

організаційно-господарських та майново-господарських відносин [10, с. 13]. 

Як зазначає О. Р. Кібенко, «все те, що так чи інакше пов’язано з діяльністю 

господарських товариств, підпадає під регулювання норм корпоративного права» [5, с. 

41]. Науковець пропонує поділяти корпоративні правовідносини  на внутрішні та 

зовнішні. Внутрішніми вважаються відносини, котрі виникають всередині 

господарського товариства. Зовнішніми є відносини, які виникають в процесі 

здійснення останнім підприємницької діяльності. 

Внутрішні корпоративні правовідносини можна поділити на три групи: - 

відносини між учасниками товариства; - відносини між господарським товариством і 

його учасниками; - відносини між різними органами господарського товариства. 

На думку О. Р. Кібенко, зовнішні корпоративні відносини можуть володіти 
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приватноправовим чи публічно-правовим характером. Основну масу приватноправових 

корпоративних відносин становлять відносини цивільні та трудові; публічно-правові 

корпоративні відносини можуть проявлятися в адміністративних, фінансових, 

кримінально-правових та багатьох інших відносинах [5, с. 42]. 

Теорію «зобов’язально-цивільних правовідносин» підтримує В. М. Кравчук: 

«Правова природа корпоративних відносин не може й не повинна пояснюватись лише 

із позиції теорії цивільного права. Окремі відносини, які входять до складу 

корпоративних, є зобов’язальними (наприклад, відносини щодо сплати внесків до 

статутного капіталу), і отже, і цивільними, окремі – управлінськими (наприклад, 

відносини щодо скликання та проведення загальних зборів учасників), окремі – 

трудовими (наприклад, відносини між головою виконавчого органу і товариством), 

окремі – фінансовими (наприклад, відносини щодо емісії цінних паперів)» [6, с. 143]. 

На думку В. М. Савінової, корпоративні правовідносини є «окремою сферою 

відносин, які стосуються суб’єктів господарської діяльності, що поєднують у собі 

майнові, немайнові та/або організаційні елементи. Вони ґрунтуються на принципах 

пайової участі осіб у створенні, діяльності, зміні та припиненні суб’єктів господарської 

діяльності незалежно від їх організаційно правової форми та права власності. 

Корпоративні правовідносини за своєю юридичною природою є відносинами, 

виникнення та існування яких обумовлене реалізацією власником своїх 

правомочностей посередництвом участі в корпоративному господарюванні [7, с. 74]. 

І. Я. Бабецька підсумовуючи наукові визначення корпоративних відносин 

зазначає, що вони виникають в зв’язку із об’єднанням капіталів і зусиль, на відміну від 

відносин зобов’язальних, що опосередковують оборот майна. Сутність таких відносин 

зводиться до того, що учасник у результаті реалізації засновницького права, і, як 

правило, передання новоствореному суб’єкту (організації) майна у власність набуває 

натомість права на управління нею в тій чи іншій формі (брати участь в органах 

управління корпорації, отримувати інформацію про її діяльність) та участь у розподілі 

прибутку корпорації. Ці організації спеціально створюються суб’єктами майнових 

відносин для постійної, професійної участі в майновому обороті. Вони будуються на 

засадах самоуправління та обліку учасників, які і визначають їх статус як самостійного 

носія речового права. Відносини учасника з корпорацією мають майновий характер, що 

є предметом регулювання цивільного права [3, с. 152]. 

В. М. Савінова виділяє такі ознаки корпоративних правовідносин, та наголошує, 

що саме вони дають можливість корпоративним правовідносинам претендувати на 

окреме місце серед господарських правовідносин, а саме: - це особливий різновид 

суспільних відносин, які виникають між суб’єктів корпоративних відносин з приводу 

соціального блага; - мають власну структуру, що складається із суб’єктів, об’єктів, 

змісту, а також підстав виникнення таких відносин; - суб’єктами корпоративних 

відносин є будь-які особи, що на підставі певних юридичних фактів стають учасниками 

юридичних осіб корпоративного типу; - об’єктом корпоративних відносин виступає 

поведінка, що спрямована на суспільне благо, з приводу якого виникає і реалізується 

правовідношення; - зміст корпоративних правовідносин становлять конкретні 

корпоративні права та обов’язки їх суб’єктів; - виникають у зв’язку з управлінням 

капіталами; - виникають, змінюються чи припиняються відповідно до норм права [7, с. 74]. 

Ю. Ю. Симонян підтримує точку зору, що корпоративним правовідносинам 

характерна наявність матеріального, вольового й юридичного змісту. 

На його думку, матеріальний зміст корпоративних відносин характеризується 

наявністю фактичної поведінки їх учасників із приводу здійснення ними майнових й 

особистих немайнових прав. Що стосується майнових корпоративних відносини, то 

вони виникають, передусім, із приводу сплати дивідендів, сплати вартості часток/акцій 
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та із других підстав. Особисті немайнові відносини, які регулюються корпоративним 

правом, створюються при реалізації учасником права на участь в управлінні справами 

господарської організації, на отримання інформації тощо. 

Вольовий зміст корпоративних відносин характеризується наявністю взаємодії 

державної волі, що виражена в корпоративних нормах, і індивідуальної волі учасників 

корпоративних відносин, що виражена в локальних корпоративних нормах і діях 

учасників. 

Суб’єктивні юридичні права й обов’язки його учасників становлять юридичний 

зміст правовідносин. Ще одним елементом юридичного змісту таких правовідносин 

вважається об’єкт. Тобто різні матеріальні й нематеріальні блага, які здатні удоволити 

потреби суб’єкта відносин. Цими об’єктами є речі, в тому числі послуги, результати 

духовної й інтелектуальної творчості, особисті немайнові блага. 

Суб’єктами корпоративних відносин вважаються господарські організації та їхні 

засновники/учасники. 

Юридичними фактами, на підставі котрих виникають корпоративні відносини, є 

правочини, предметом яких є правовідносини з приводу набуття чи відчуження 

корпоративних прав [8, с. 47]. 

На думку В. М. Савінової зміст корпоративних правовідносин становлять 

конкретні корпоративні права й обов’язки їхніх суб’єктів. Проте, як зазначає вчена, 

виникає проблема, коли мова йде про розмежування корпоративних прав на ті, що 

відповідають за зміст корпоративних правовідносин, та ті, що вважаються об’єктами 

права, тобто перебувають в цивільному обороті. 

Між такими становищами корпоративних прав існує принципова різниця, яка 

полягає в тому, що у першому випадку, де корпоративні права вважаються змістом 

корпоративних правовідносин, мова повинна йти про порядок здійснення його носієм 

права на участь в загальних зборах, на одержання частини прибутку/дивіденди тощо. 

Саме у такому аспекті йдеться про корпоративні правовідносини. В другому випадку, 

де корпоративні права вважаються об’єктами права, а отже, йдеться про укладення із 

ними правочинів, вони прирівнюються до звичайних речей. Тобто, так само, як 

реалізуються будь- які речі та цінні папери, відчужуються й акції та корпоративні права 

учасників інакших господарських товариств. А тому тут складаються традиційні 

цивільні правовідносини. Отож, господарський суд, при визначенні підвідомчості 

спору, має розрізняти спір про право на цінний папір й спір про право за цінним 

папером, чи якщо брати ширше – про корпоративні права як об’єкт та як зміст 

корпоративних правовідносин [7, с. 73]. 

Отож, на підставі вище викладеного зазначимо, що корпоративними 

правовідносинами слід визнати врегульовані нормами права й установчими 

документами такі суспільні відносини, котрі виникають серед засновників/учасників 

юридичної особи та, власне, самою юридичною особою у результаті реалізації 

засновницьких прав, та відносини серед учасників, котрі об’єднуються щодо набуття, 

реалізації й припинення корпоративних прав. Обов’язковою ознакою корпоративних 

відносин варто визнати присутність визначеного законодавцем об’єкта права 

корпоративної власності, тобто факту наявності в учасника корпоративних прав 

особливого виду майнових прав. 
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СТАНДАРТ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

Справедливий судовий розгляд цивільних справ залежить від багатьох чинників, 

серед яких вагоме місце займає належне доказування фактичних обставин за 

допомогою якісних доказів. Цей факт був неодноразово підтверджений у рішеннях 

Європейського суду з прав людини (надалі ЄСПЛ, Суд) [1, с. 29–30].  

Ключовим і завершальним етапом встановлення фактичних обставин цивільної 

справи є досягнення мети доказування. Серед сучасних науковців переважає думка про 

те, що об’єктивна істина як мета судового доказування, відповідно до якої суд 

зобов’язується повно і точно встановити всі обставини судової справи, є пережитком 

судової системи доказування. Висловлюються міркування про те, що у зв’язку з 

поглибленням змагальних засад національного судочинства пасивний суд – арбітр 

встановлює не об’єктивну, а формальну істину, при якій рішення суду має відповідати 

поданим учасниками судової справи доказам і нормам права, а замість об’єктивної 

істини, яка не може бути встановлена в судовому правозастосуванні, доцільно 

запровадити поняття судової достовірності як абсолютно переконливої ймовірності [2, 

c. 297].  

Водночас значного поширення набуває уявлення про те, що знання, які одержує 

суд в процесі судового пізнання, мають тією чи іншою мірою ймовірнісний характер. 

Висловлюються міркування про те, що під істиною потрібно розуміти не повну 

доведеність вини особи у вчиненні правопорушення, а тільки високий ступінь 

ймовірності такої винуватості, а «встановлення фактичних обставин справи 

характеризується високим ступенем ймовірності наближення до істини, «просування до 

істини» [3, c. 137], що в літературі одержало назву – стандарт доказування.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16
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Поняття стандарту доказування традиційно характерне для країн, де найбільш 

виражена змагальна модель процесу (Англія, США). Під цим поняттям розуміють 

формулу доказаності поза розумними сумнівами (beyond a reasonable doubt), адже 

стандарт доказування не має на меті встановити істину, а лише переконати суд в 

правоті однієї із сторін [4, c. 453].  

Видається, що сутність стандарту доказування треба розглядати крізь призму 

практики ЄСПЛ, яка закріплює найвищі цінності людства – фундаментальні права й 

основоположні свободи людини. 

Показово, що ЄСПЛ розглядає справи на предмет дотримання національними 

судами вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

виходячи з того, чи був досягнутий «необхідний ступінь (стандарт) доказування» [5, 

c. 72], а не з приводу того, чи була встановлена істина. ЄСПЛ виокремлює два види 

стандарту доказування: «поза розумними сумнівами» [5, c. 782] і «розумні сумніви». 

Для кримінальних справ ЄСПЛ застосовує стандарту доказування з найвищим 

ступенем достовірності: «поза розумними сумнівами». У цивільних справах такий 

стандарт доказування задовольняється середнім ступенем впевненості, оскільки від 

сторони вимагається доказати свою позицію на балансі простої ймовірності: більш 

імовірно ніж ні (справа «Грейсон і Барнем проти Сполученого Королівства»). [6, c. 69]. 

Варто зазначити, що в законодавстві США також закріплені різні стандарти 

доказаності для кримінальних і цивільних справ – відповідно, «практична достовірність 

– поза розумними сумнівами» і «конкуренція ймовірностей – від більшості (50%+1) 

доказів» [7, с. 91–95]. 

Наукова спільнота України назагал позитивно оцінює запровадження стандарту 

доказування в судове правозастосування замість об’єктивної істини і пропонує  різні 

класифікації цього поняття. На наш погляд, більш виправданим є поділ стандарту 

доказування на достовірний (поза розумними сумнівами) і ймовірний.  

Очевидно, не можна оминути увагою питання про співвідношення понять 

«ймовірність» та «достовірність» у судовому пізнанні. Характерно, що в українському 

словнику синонімів слово «ймовірність» визначено як синонім слова «достовірність», 

а саме – те, що не викликає сумніву, наближене до правди, справжнього стану речей [8, 

c. 284].  

Разом з тим низка авторів, загалом ототожнюючи ці терміни, вказує на певні їх 

етимологічні особливості. Зокрема, під достовірністю розуміють «не що інше, як 

ймовірність, але таку, яку будь-яка розсудлива людина безперечно вважатиме 

достовірністю з огляду на свій досвід, добутий в результаті практичної діяльності» [9, 

c. 112]. На думку О. В. Аверіна, ймовірність події має бути доказана так, щоб вона 

стала достовірністю [2, c. 281].  

Зауважимо, що англійські юристи говорять про стандарт доказування для того, 

щоб визначити до якого ступеня достовірності повинна доказувати сторона, на якій 

лежить тягар доказування [10, с. 448 ]. «Для визнання людини винною вимагається така 

достовірність, якою керується кожен у найважливіших справах свого життя» [9, c. 112].  

Отже, достовірність та ймовірність є синонімічними характеристиками 

результату судового пізнання. Проте, на наш погляд, коли йдеться про судові знання, 

потрібно використовувати термін «достовірність» як таку їх характеристику, що 

означає максимальне наближення суду до повного і правильного встановлення 

фактичних обставин судової справи.  
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Дотримання у певній справі стандарту доказування визначається наявністю в 

суду внутрішнього переконання в тому, що фактичні обставини справи встановлено 

правильно. Відомий англійський суддя А. Деннінг вважав, що наше «внутрішнє 

переконання» можна зіставити зі стандартом доказування [10, c. 448]. Висловлюються 

міркування, що за допомогою суддівського переконання ймовірність трансформується 

в судову достовірність [2, c. 298–299].  

Отже, стандарт доказування - це певна умовна межа, за якою кількісна 

характеристика знань, отриманих судом у процесі розгляду справи, переходить у таку 

їх якість, що дає підстави суду ухвалити правосудне, на його думку, рішення.  

Зважаючи на прецедентну практику ЄСПЛ, вважаємо за доцільне запровадити в 

чинне цивільне процесуальне законодавство поняття «стандарт доказування» 

водночас з його аутентичним тлумаченням. Одним з варіантів останнього пропонується 

для обговорення така дефініція: стандарт доказування – це вимога до якості знання, 

отриманого судом в результаті судового розгляду цивільної справи, що зобов’язує суд 

достовірно встановити фактичні обставини з справи для правильного її вирішення. 

Видається, що запровадження поняття стандарту доказування в цивільний процес 

України сприятиме подальшій синхронізції прецедентної практики ЄСПЛ з 

вітчизняним цивільним судочинством.  
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Репетило Леся Ярославівня 

викладач вищої категорії 

Вишнянського коледжу  ЛНАУ 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ 

Термін «рейдерство» на сьогоднішній вживається досить часто. І хоча багато хто  

не до кінця  розуміють його суть, але всі точно знають, що це щось протиправне. Даний 

термін з’явився в Україні  разом із виникнення ринкових відносин.  З так-званим 

рейдерством українці стикнулися в 90-их роках минулого століття, але в порівнянні з 

сьогоднішніми способами перерозподілу права власності, це були   більш грубі та 

жорстокі методи, які набагато простіше  підпадали під ознаки діянь, переслідуваних в 

кримінальному порядку. 

Термін  «рейдерство» найчастіше  використовують політики, журналісти, 

статисти у своїй роботі. Правники  використовують інші назви рейдерства, в залежності 

від форм та методів його здійснення. Наприклад, недружнє поглинання або незаконне 

заволодіння майном підприємства 

При ринковій економіці, як відомо, здійснюється перерозподіл права власності.  

Він може відбуватись як за згодою власника, так і проти його волі. Саме перехід права 

власності проти волі власника і розглядається в науковій літературі як рейдерське  

захоплення. 

Слід зазначити  що через процедури незаконного заволодіння чужим бізнесом  

(рейдерство) пройшла економіка майже всіх країн світу, як розвинених, так і тих, що 

розвиваються. Проте в Україні такий процес  набув надмірного жорстокості й 

агресії. Останнім часом рейдерство в Україні набуло значних масштабів. Воно не 

тільки створює небезпеку  розвитку  економіки України та спричиняє руйнування  

правової системи, а й ставить під сумнів існування в державі приватного малого та 

середнього бізнесу. 

 В поле зору рейдерів сьогодні потраплять як  маленькі крамнички, так і 

підприємства загальнодержавних масштабів. Рейдери при обранні жертви в першу 

чергу оцінюють рівень  правового захисту бізнесу, ринкову вартість активів 

підприємства, можливість власників протистояти рейдерській атаці, а тоді вже 

визначають шляхи здійснення рейдерського захоплення. 

Питання протидії незаконним поглинанням та силовим захоплення майна були 

предметом дискусій і обговорень  на науково-практичних конференціях, в працях 

вчених як економістів так і правників, громадських діячів, журналістів.   

В юридичній літератури відсутня дефініція поняття рейдерства.  Якщо 

звернутись до енциклопедичних словників чи вікіпедії, то походження рейдерства 

зводиться лише до морського та військового значення слова «рейд», а також похідних 

від нього слів. 

Автори економічного словника дають таке визначення поняттю «рейд», а саме 

«операція (спроба) з купівлі певної кількості акції підприємства з метою подальшого 

заволодіння ним» [1, с. 885]. 

Певні труднощі виникають при розкритті поняття «рейдерство», оскільки для 

нього характерні різноманітні форми. Дане поняття розглядається в двох аспектах: як 

цілком законний процес при  ринкових відносинах і як діяльність, яка переслідується в 

кримінальному порядку   

Першим рейдером можна назвати Джона Рокфеллера, який проводив оборудки 

ще наприкінці XIX століття. Будучи засновником компанії Standart Oil, задля зміцнення 

свого бізнесу він  всілякими  способами здійснював купівлю  акції конкурентів. В той 

час такі дії ще не  характеризувались як «рейдерство» 
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Поняття «рейдерство» в такому значенні, як ми розуміємо сьогодні, з’явилося в 

США у 60-70 роках ХХ століття, проте лише у 80-х роках в законодавстві було 

визначено дієві форми захисту від цього явища. 

На законодавчому рівні  розкриття змісту  термінів «рейдер» й «рейдерство» в 

Україні відсутнє. Дати  визначення, що таке «рейдерство» можна  лише на основі і за 

схожістю  з тим, що розуміють під цим поняттям в інших державах. 

Рейдерство в даний час  має декілька підвидів :   від зовсім законної діяльності, 

до злочинного, силового  заволодіння правами акціонерів та власників підприємств, яке 

може здійснюватись рядом злочинних правопорушень, від корупції, до фізичного 

насильства. 

Н. Гуторова, розрізняє  два види рейдерства: «біле» і «чорне». Вона зазначає, що 

термін «рейдерство» застосовується лише  для характеристики  фактів заволодіння 

підприємством з порушенням вимог закону. [4, с. 6-9].  

Можна визначити такі способи рейдерського захоплення :  

- силове захоплення - для його здійснення потрібні кілька десятків бійців і 

отримане сумнівним шляхом судове рішення; 

  - шахрайство - відбувається, наприклад, у вигляді маніпуляцій з реєстром 

акціонерів, обману державних реєструючих органів тощо; 

 - встановлення контролю над менеджментом - реалізується шляхом підкупу, чи 

морального насильства,  залякування  на адресу керівництва компанії, членів їхніх 

родин; 

- фіктивне банкрутство компанії - для цього рейдер зосереджує  у себе значну 

частину боргів та ініціює процедуру банкрутства, забезпечуючи потім таким чином 

зручне конкурсне управління бажаними активами; 

 - вплив через капітал - купивши частку в статутному фонді, рейдер має 

можливість впливати на призначення/звільнення менеджменту, прийняття рішень і 

претендувати на активи. 

Рейдерські атаки не здійснюються хаотично. Рейдери мають цілу команду 

професіоналів, які  готують план рейдерської атаки. 

 Після знаходження об’єкта рейдерського захоплення, розробляється певний 

план дій: з’ясовуюється чи існують конфлікти  на підприємстві  як внутрішні так і 

зовнішні, ретельно вивчаються відносини між акціонерами. Головним у цьому питання 

є стан захищеності активів підприємства. 

Наступним етапом рейдерського захоплення є виявлення слабких місць ( як 

правило, це можуть бути юридичні неточності в документах чи конфлікти між 

працівниками ). 

Рейдерська атака може відбуватися одночасно кількома способами.. 

Слід зазначити , що рейдерство розпочинається задовго до того, як його ознаки 

можна помітити. Проте, основним  механізмом під час рейдерського захоплення  - є 

судове рішення і досить часто протиправне. 

Основними умовами, які створюють основу  для здійснення захоплення 

підприємства, є: 

- наявність не зовсім  легальних або зовсім нелегальних активів, що належать 

підприємству, чи неправильно оформлені на них права; 

- неточності чи недосконалості в статутних документах 

- сумнівні фінансові схеми, кредиторська заборгованість та несвоєчасно сплачені 

платежі в бюджет і позабюджетні фонди; 

- слабка організаційна структура підприємства; 

Щоб вирішити проблему  рейдерства слід в першу чергу на законодавчому рівні 

дати визначення цьому поняттю, розкрити його зміст та визначити механізми 
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рейдерства в Україні. Лише на основі чіткого визначення цього поняття можна 

визначити способи і методи боротьби з цим явищем. Аналізуючи чинне законодавство, 

наукові та публіцистичні праці, гіпотези, ідеї та пропозиції представників 

правозахисних та громадських організацій, можна стверджувати , що в Україні немає 

чіткого юридичного  визначення поняття «рейдерства», відсутнє належне дослідження 

даного явища, а отже і немає однакового його розуміння та способів його вирішення.  

В чинному  кримінальному кодексі  України відсутнє поняття «рейдерство». З 

теоретичної точки зору під ним розуміють злочинні дії осіб з метою заволодіння чужим 

майном і набуття таким чином права власності на нього. Такі дії, як правило, 

здійснюються з при наявності прогалин в законодавстві і з використанням шахрайства, 

підробки документів, корупційних  схем чи силового захоплення підприємства. 

Рейдерство в Україні на сьогодні не тільки існує, вона ще  й розвивається 

стрімкими темпами. Причинами такого явища перш за все є прогалини в законодавстві,  

відсутність чіткого визначення даного поняття, корупція в органах державної влади і 

управління.  Якщо в економічно розвинених країнах рейдерство є спосіб ефективного 

впливу на економічно слабкі підприємства, то в Україні – це спосіб перерозподілу 

права власності  в особистих інтересах. 

Рейдерство в Україні буде можливим, доки не буде цивілізованих мeтoдів 

набуття контролю над тoвариствaми, а суб’єкти господарювання не почнуть належним 

чином реагувати не лише правовими  а й економічними чи організаційними засобами, у 

т. ч. «ігноруванням» захоплених підприємств (відмовою працювати з таким 

товариством) тощо. Боротьба з рейдерством повинна бути комплексною. У питанні 

запобігання  рейдерству повинні об’єднатися всі: і влада, і бізнес, і громадськість. Саме 

так можна  значно зменшити  кількість рейдерських захоплень в Україні.  

16 січня 2020 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» яким влада продовжує 

втілювати в життя обраний курс активної боротьби з рейдерськими захопленнями. 

У той час, як в уяві багатьох рейдери продовжують асоціюватися із озброєними 

угрупованнями, які силою захоплюють підприємства, насправді, самі рейдери постійно 

удосконалюють схеми захоплення рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, 

шляхом зміни складу учасників юридичної особи, переоформлення на себе акцій 

(часток) у статутному капіталі підприємств, та майна, яким користуються 

підприємства. 

В таких умовах виникає потреба у створенні не тільки механізмів боротьби із 

рейдерством, в створенні ефективної системи запобіжників рейдерству, тобто, в 

превентивних заходах захисту. 

 

Список використаних джерел: 

1. Большой экономический словарь / Под. ред. А. Н. Азрилияна. 5-е изд. доп.  и 

перераб. М.: Институт новой экономики, 2002. 1280 с. 

2. Величко В. А.,. Мамонов К. А Визначення рейдерства: теоретичні підходи. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2016. Вип. 6. Ч. 2. С. 79-

82. 

3. Господарський кодекс України від 16.03.2003 р. з наступ. змін. і  доп. Режим доступу 
: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

4. Гуторова Н. Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство. 

Юридичний радник. 2007.  № 2. С. 6-9. 

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. з наступ. змін. і доп. Режим доступу : 
http://zakon3.rada.gov.ua/ 

http://zakon3.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/


167 

6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству  
Закон України 5 грудня 2019 року № 340-IX. - Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/ 

7. Яструбецька Л.С. Особливості організації рейдерських захоплень підприємств в 
Україні. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 1107–1112. 

 

 

Романович Тетяна Геннадіївна 

викладач юридичних дисциплін  

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

 

ПРΟБЛЕМИ ЗАХИСТУ ΟСΟБИСТИХ НЕМАЙНΟВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 

Захист οсοбистих прав здійснюється у випадках, кοли правο вже пοрушенο, і 

виявляється в системі спοсοбів, спрямοваних на припинення правοпοрушення та 

усунення йοгο наслідків.  

Спοсіб захисту мοжна визначити як закріплені закοнοм абο дοгοвοрοм дοпустимі 

дії абο бездіяльність (абο їх сукупність), спрямοвані на пοпередження, припинення 

пοрушення права, а такοж на йοгο віднοвлення. Спοсοби захисту цивільних прав 

зазначенο в ст. 16 ЦКУ. Всі їх мοжна застοсувати для захисту майнοвих прав, кοли ж 

йдеться прο пοрушення οсοбистих прав, тο завдана при цьοму шкοда не завжди 

піддається пοвнοму відшкοдуванню, щο рοбить немοжливим застοсування всіх без 

виключення спοсοбів захисту, передбачених в ЦК. Так, примусοве викοнання οбοв’язку 

в натурі немοжливο викοристати для захисту οсοбистих прав, οскільки мοжливість 

викοристання цьοгο спοсοбу οбмежується лише випадками пοрушення права внаслідοк 

невикοнання уречевленοгο цивільнο-правοвοгο зοбοв’язання.  

Припинення абο зміна правοвіднοшення як спοсіб захисту викοристοвується 

лише у випадках укладення угοд з привοду οсοбистих благ. Він характеризується тим, 

щο пοрушення οсοбистих прав має свοїм наслідкοм припинення абο зміну інших прав 

та οбοв’язків. Крім тοгο, невикοнання відпοвіднοю οсοбοю свοїх οбοв’язків мοже бути 

підставοю для припинення абο зміни правοвіднοсини в цілοму, елементοм якοгο 

виступає даний οбοв’язοк. 

 Визнання права є спοсοбοм, за дοпοмοгοю якοгο за суб’єктοм визнається 

наявність певнοгο οсοбистοгο немайнοвοгο права, яке булο раніше пοрушенο абο 

існування якοгο заперечувалοся іншими οсοбами. Деякі вчені вважають, щο рοзуміння 

данοгο спοсοбу тільки як визнання права є οбмеженим. Таким чинοм, прοпοнується 

рοзширити даний спοсіб шляхοм включення дο ньοгο мοжливοсті вчинення й інших 

дій, зοкрема: визнання οбοв’язків іншοї стοрοни, визнання відпοвідача таким, щο 

втратив свοє правο, визнання відсутнοсті права, визнання припинення οбοв’язків, 

визнання існування правοвіднοсин, визнання відсутнοсті правοвіднοсин і т.п.. З цією 

пοзицією мοжна пοгοдитися, якщο рοзглядати даний спοсіб як рοдοве пοняття, в межах 

якοгο мοжуть існувати інші варіанти мοжливοї пοведінки .  

Οбмежену сферу застοсування має спοсіб визнання правοчину недійсним, 

οскільки він викοристοвується в тих випадках, кοли пοрушення абο пοгрοза пοрушення 

οсοбистοгο права виникли з правοчину, а таких прав лише незначна кількість. Οднак, 

вихοдячи з тοгο, щο правοчини мοжуть рοзглядатися як підстави виникнення οсοбистих 

прав, закοнοдавець встанοвив правилο: правοчини, щο οбмежують мοжливість οсοби 

мати не забοрοнені закοнοм цивільні права та οбοв’язки (в тοму числі й немайнοві), є 

нікчемними. Метοю визнання правοчину недійсним є ненастання тих правοвих 

наслідків, які οчікувалися в результаті йοгο укладення, тοбтο припинення йοгο 

прοтиправнοї дії на майбутнє. Οскільки результатοм визнання правοчину недійсним 

частο є застοсування правила реституції мοжна пοмилкοвο рοзглянути цей спοсіб як 
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лише елемент іншοгο спοсοбу захисту – віднοвлення станοвища, яке існувалο дο 

пοрушення права. Відміннοю рисοю цих двοх спοсοбів захисту є те, щο метοю 

застοсування такοгο спοсοбу як визнання правοчину недійсним є припинення 

прοтиправнοї дії правοчину на майбутнє, при цьοму застοсування реституції є лише 

наслідкοм визнання йοгο недійсним[1, с.222].  

Віднοвлення станοвища, яке існувалο дο пοрушення права і припинення дій, щο 

пοрушують правο, є οснοвними й найбільш ефективними спοсοбами захисту οсοбистих 

прав, οскільки завдяки їм ліквідуються негативні наслідки правοпοрушення і в певних 

випадках мοже бути віднοвленο станοвище, яке існувалο дο пοрушення права. 

Зазначені спοсοби викοристοвуються, кοли внаслідοк правοпοрушення булο пοрушенο 

οсοбисте правο, при цьοму вοнο не припинилοся і мοжливο йοгο віднοвлення шляхοм 

усунення негативних наслідків. Дοцільнο вказані спοсοби рοзглядати та застοсοвувати 

разοм, οскільки припинення прοтиправних дій ще не в змοзі пοвністю віднοвити 

пοрушене правο, οскільки ще існують негативні наслідки цих дій. З іншοгο бοку, 

віднοвити існуюче раніше пοлοження без припинення прοтиправних дій практичнο 

немοжливο. Ці спοсοби захисту викοристοвується при пοсяганнях на такі οсοбисті 

права, як честь, гідність. Так, мοжна вимагати від відпοвідача οпублікувати 

спрοстування неправдивих відοмοстей, щο ганьблять честь, гідність οсοби. У данοму 

випадку спοсοбοм віднοвлення станοвища, яке існувалο дο пοрушення права, є 

спрοстування, тοбтο дοведення дο відοма οсіб, серед яких відοмοсті були пοширені, прο 

визнану судοм невідпοвідність їх дійснοсті. Οднак навряд чи мοжна пοгοдитися з тим, 

щο у разі рοзгοлοшення адвοкатськοї, банківськοї, медичнοї таємниці мοжна за 

дοпοмοгοю данοгο спοсοбу віднοвити станοвище, яке існувалο дο пοрушення права. І 

справа тут не в тοму, яким пοвинен бути спοсіб, а скοріше в тοму, щο пοвністю 

віднοвити станοвище, яке існувалο дο пοрушення даних прав, взагалі немοжливο, 

οскільки кοнфіденційна інфοрмація вже рοзгοлοшена. Тοму в таких випадках слід вести 

мοву прο мοжливість тільки припинення дій, щο пοрушують правο.  

Таким чинοм, врахοвуючи специфіку οсοбистих прав, мοжна стверджувати, щο 

не завжди пοрушене οсοбисте правο піддається пοвнοму віднοвленню (наприклад, 

правο на життя, на οхοрοну здοрοв’я тοщο).  

Припинення дій, щο пοрушують οсοбисте правο, застοсοвується як при 

триваючих правοпοрушеннях, так і для припинення дій, які тільки ще ствοрюють 

загрοзу пοрушення права в майбутньοму. Цей спοсіб застοсοвується незалежнο від 

наявнοсті вини пοрушника οсοбистих прав. Застοсування йοгο дає мοжливість 

перешкοдити настанню негативних наслідків абο зменшити їх. Οсь чοму сфера 

застοсування данοгο спοсοбу є дοсить ширοкοю[2, с.22].  

Відшкοдування збитків та інші спοсοби відшкοдування майнοвοї шкοди є 

найбільш сувοрим спοсοбοм, пοв’язаним із застοсуванням дο правοпοрушника захοдів 

цивільнο-правοвοї відпοвідальнοсті. Даний спοсіб викοристοвується для захисту 

майнοвих прав, οскільки більшість зοбοв’язань майнοвοгο характеру забезпечуються 

неустοйкοю, а такοж виникненням збитків у результаті невикοнання οбοв’язків, 

передбачених зοбοв’язанням. Якщο οсοба пοнесла збитки внаслідοк пοрушення 

немайнοвих прав, вοни пοвинні бути відшкοдοвані, тοбтο відшкοдування збитків мοже 

застοсοвуватися в тих випадках, кοли пοрушення οсοбистοгο права спричинилο 

виникнення майнοвοї шкοди. Збитки мοжуть прοявлятися у вигляді пοнесених 

реальних витрат та упущенοї вигοди. Так, при рοзгοлοшенні банківськοї таємниці 

кοнтрагенти мοжуть рοзірвати укладені дοгοвοри з οсοбοю, чия таємниця рοзгοлοшена. 

При цьοму οсοбі завдається реальна шкοда. Рοзгοлοшення банківськοї таємниці мοже 

такοж пοтягти за сοбοю відмοву пοтенційних кοнтрагентів від ведення спільних справ з 

пοтерпілим, щο призведе дο немοжливοсті οтримання тοгο прибутку, тих дοхοдів, які 
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він міг би οтримати у випадку збереження в таємниці певнοї інфοрмації, тοбтο тут слід 

вести мοву прο неοбхідність відшкοдування пοтерпілій стοрοні упущенοї вигοди.  

На правοпοрушника οсοбистих прав мοже пοкладатися дοдаткοвий οбοв’язοк 

відшкοдувати мοральну (немайнοву) шкοду пοтерпілій οсοбі, тοбтο кοмпенсувати 

втрати немайнοвοгο характеру, щο виникли внаслідοк мοральних чи фізичних 

страждань абο інших негативних явищ. У кοжнοму кοнкретнοму випадку негативні 

емοції, які переживає пοтерпіла οсοба, різні за силοю, глибинοю, тривалістю, 

зοвнішніми прοявами та наслідками. При визначенні 6 рοзміру мοральнοї (немайнοвοї) 

шкοди судοм та пοтерпілим врахοвуються низку критеріїв, за дοпοмοгοю яких 

забезпечується відшкοдування шкοди. Οднак чи мοжна відшкοдувати мοральну шкοду 

в пοвнοму οбсязі? Скοріше відшкοдування мοральнοї (немайнοвοї) шкοди завжди буде 

часткοвим, οскільки немοжливο встанοвити тοчні критерії матеріальнοгο визначення 

душевнοгο бοлю.  

Визнання незакοнними рішення, дій чи бездіяльнοсті οргану державнοї влади, 

οргану влади Автοнοмнοї Республіки Крим абο οргану місцевοгο самοврядування, їх 

пοсадοвих і службοвих οсіб є спοсοбοм захисту οсοбистих прав і виявляється в 

мοжливοсті звернення дο суду з вимοгοю прο визнання незакοнним рішення, дії οсіб 

публічнοгο права чи публічнο-правοвих утвοрень. Пοведінка цих οсіб мοже бути як у 

вигляді незакοнних активних дій, так і бездіяльнοсті. Даний спοсіб спрямοваний на 

припинення дій, які пοрушують οсοбисті права людини, з бοку цілкοм визначенοгο 

спеціальнοгο суб’єкта: οргану державнοї влади, οргану влади Автοнοмнοї Республіки 

Крим, οргану місцевοгο самοврядування. Закріплюючи в закοні даний спοсіб як спοсіб 

захисту οсοбистих прав, держава рοбить οсοбливий акцент на йοгο суб’єктнοму складі, 

підкреслюючи, щο вся діяльність зазначених οрганів, пοсадοвих і службοвих οсіб 

пοвинна бути спрямοвана на захист прав та інтересів людини. Це є οдним із οснοвних 

οбοв’язків даних суб’єктів. Тοму пοрушення прав та інтересів людини пοвиннο 

рοзцінюватися як невикοнання, пοрушення данοгο οбοв’язку.  

ЦК не οбмежує мοжливість застοсування тільки рοзглянутих спοсοбів та не всі із 

зазначених цивільнο-правοвих спοсοбів захисту в пοвнοму οбсязі мοжна застοсувати 

при захисті οсοбистих немайнοвих прав. Це пοяснюється тим, щο οсοбисті права мають 

низку οсοбливοстей, які, перш за все, містяться в самοму οб’єкті й пοвинні 

врахοвуватися при вибοрі відпοвіднοгο спοсοбу. 

 Вихοдячи з аналізу існуючих спοсοбів захисту, мοжна виділити:  

– спοсοби захисту, щο мають на меті припинити пοрушення абο усунути загрοзу 

пοрушення οсοбистοгο права, йοгο невизнання (визнання права, припинення дій, щο 

пοрушують правο тοщο);  

– спοсοби захисту, щο мають на меті віднοвити пοрушене οсοбисте правο 

(віднοвлення станοвища, яке існувалο дο пοрушення, спрοстування тοщο);  

– спοсοби захисту, щο мають на меті кοмпенсувати шкοду, пοв’язану з 

пοрушенням абο загрοзοю пοрушення οсοбистοгο права (відшкοдування збитків, 

кοмпенсація мοральнοї шкοди тοщο) [3]. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В СТАНІ СП’ЯНІННЯ 

За чинним законодавством існує кримінальна відповідальність осіб, що скоїли 

кримінальне правопорушення в стані сп'яніння. Стаття 21 Кримінального Кодексу (далі 

– КК) України закріплює загальне положення про те, що особа, яка вчинила 

кримінальне правопорушення у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, 

наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу і швидкість реакції, підлягає кримінальній 

відповідальності [1]. Залежно від речовини, вживанням якої викликається сп’яніння, 

його поділяють на алкогольне, наркотичне і токсичне [2, 79]. Найпоширенішим є 

алкогольне сп'яніння. Таким чином, законодавець встановлює рівний (однаковий) 

обов’язок особам, що скоїли кримінальне правопорушення, нести кримінальну 

відповідальність незалежно від характеру сп’яніння (алкогольне, наркотичне, токсичне) 

та ступеня (міри) сп’яніння  (у випадку алкогольного сп’яніння – легкий, середній, 

тяжкий).  

Питання про кримінальну відповідальність осіб, що скоїли кримінальне 

правопорушення в стані сп’яніння, а також про вплив цієї обставини на пом’якшення 

або посилення покарання в науці кримінального права належить до дискусійних. 

Проблеми регламентації відповідальності осіб, які вчинили злочин у стані сп’яніння, 

активно досліджували вчені-юристи ще у радянський час, зокрема, такі як: Б. С. 

Бейсенов, Г.М.Борзенков, С. В. Бородін,  Н. С. Лейкіна, Г. М. Міньковський, Є. П. 

Побегайло та інші. У сучасний період кримінально-правове значення стану сп’яніння 

особи, яка вчинила кримінальне правопорушення,  розглядались у працях М. Г. Іванова, 

Г. В. Назаренко, Г.Павлова, Б. А. Спасенникова, О. Д. Ситковської, Ю. Є. Трикоз. 

Однак на сучасному етапі розвитку України необхідно активізувати наукову розробку 

цієї теми. І в першу чергу проблема торкається співвідношення поняття «стан 

сп’яніння» та понять «осудність», «неосудність» і «обмежена осудність», що пов’язано 

з впливом алкоголю, наркотичних засобів та інших одурманюючих речовин на 

свідомість та волю людини. 

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані сп’яніння, досить часто 

саме цим станом виправдовує свою поведінку, посилаючись на  неможливість 

адекватно оцінювати обстановку та адекватно реагувати на те, що відбувається, що, на 

думку деяких науковців, дає підстави ставити питання про неосудність або обмежену 

осудність такої особи. Наприклад, М. Г. Іванов відносить стан сп’яніння до психічних 

аномалій і доходить висновку, що стан сп’яніння є спеціальним випадком обмеженої 

осудності [3].  
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Стан сп’яніння це психічний стан особи, спричинений вживанням алкогольних 

напоїв, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин [4; 5]. 

 Важливо зазначити, що розрізняють просте (фізіологічне) і патологічне сп’яніння.  

Патологічне сп’яніння є формою тимчасового розладу психічної діяльності; це якісно 

відмінний від простого сп’яніння психічний стан людини, тобто  тяжкий психічний 

розлад, спровокований вживанням частіше всього алкоголю, який є короткочасним і 

характеризується глибоким порушенням свідомості, що настає миттєво і завершується 

раптово. Здебільшого після такого стану особа не пам'ятає, що з нею відбувалося. Цей 

стан характеризується відсутністю об'єктивних ознак сп'яніння (при цьому хода і мова 

не змінюються). Зовнішня поведінка розцінюється як один з найважливіших критеріїв у 

діагностиці патологічного сп'яніння. Інколи на ґрунті марення і галюциногенних 

переживань такі особи вчиняють суспільно небезпечні діяння. Судово-психіатрична 

оцінка патологічного сп’яніння завжди свідчить про неосудність особи, яка вчинила 

кримінально протиправне діяння у такому стані. У цих випадках констатується 

поєднання медичного і юридичного критеріїв неосудності, такі хворі не підлягають 

кримінальній відповідальності. До них можуть бути застосовані примусові заходи 

медичного характеру.  

На відміну від патологічного сп’яніння за вчинення діяння у стані 

фізіологічного сп’яніння,  особа підлягає кримінальній відповідальності, оскільки вона 

зберігає можливість усвідомлювати свої дії і керувати ними. У статті 21 КК України 

йдеться саме про просте (фізіологічне) сп’яніння. Стан простого алкогольного, 

наркотичного або токсичного сп’яніння не визнається хронічним психічним розладом, 

тимчасовим розладом психічної діяльності, недоумством або іншим хворобливим 

станом психіки. 

 Разом з тим  слід відзначити, що стан сп’яніння, залежно від ступеня 

сп’яніння, впливає на нормальний перебіг психічних процесів, дезорганізує процес 

збудження і гальмування, а також впливає на здатність адекватно реагувати на події. 

Поведінка особи в стані сп’яніння залежить не тільки від дози вжитих психоактивних 

речовин, але і від виховання, культурного рівня, звичок, фізіологічних особливостей 

організму тощо, що є однією з причин, які не дозволяють віднести стан сп’яніння до 

хворобливих станів  психіки. Стан сп’яніння збільшує психічну і рухову активність 

людини, ускладнює концентрацію уваги, знижує самокритику, розгальмовує інстинкти, 

проявляє приховані негативні особливості особи та переживання, які у тверезому стані 

контролюються, наприклад ревнощі, марнославство, непрощенні образи  [6,  30-33].  

Таким чином, під сп’янінням, про яке йдеться у статті 21 КК України, слід 

розуміти просте (фізіологічне)  алкогольне, наркотичне чи токсичне сп’яніння. Як 

узагальнене правове поняття стан сп’яніння – це психічний стан особи в момент 

вчинення кримінального правопорушення, викликаний вживанням алкогольних напоїв, 

наркотичних засобів або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу і 

швидкість реакції, який за загальним правилом не виключає осудності, але 

характеризується послабленням інтелектуальної і вольової сфери психічної діяльності 

людини і тому може бути такою ознакою діяння та особи винного, яка значно підвищує 

ступінь суспільної небезпеки вчиненого і посилює відповідальність цієї особи [2, 80].  

Важливо підкреслити, що навіть у тих випадках, коли при вчиненні 

кримінального правопорушення у стані сп’яніння особа була нездатна повною мірою  

усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпечність своїх діянь 

(бездіяльності) або була нездатна  повною мірою керувати ними, причиною може бути 

звичайне сп’яніння, що виникло в результаті вживання алкоголю, наркотичних або 

інших одурманюючих засобів. Таким чином, об’єктивною  передумовою кримінальної 

відповідальності особи, яка знаходиться у стані сп’яніння, є суспільна небезпечність 
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вчиненого нею діяння, а суб’єктивною передумовою — відсутність хронічного 

психічного розладу, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого 

хворобливого стану психіки. 

Якщо виникають обґрунтовані сумніви щодо осудності особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення у стані сп’яніння, призначається судово-психіатрична 

експертиза [2, 80]. Тільки комплексна психолого-психіатрична експертиза, частіше 

стаціонарна, здатна зробити висновок про наявність або відсутність медичного та 

юридичного критеріїв неосудності або обмеженої осудності.  

Зловживання алкогольними напоями, наркотичними засобами, психотропними 

та іншими одурманюючими речовинами призводить до загальної деградації особи і 

наркологічних захворювань (хронічний алкоголізм, наркоманія, токсикоманія).  

У кримінологічному  значенні сп'яніння є умовою вчинення багатьох 

кримінальних правопорушень. Тому КК України визнає стан сп’яніння обставиною, що 

обтяжує покарання (п. 13 ч. 1 ст. 67). У разі вчинення кримінального правопорушення 

особою, хворою на алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію, до неї може 

застосовуватися судом, незалежно від призначеного покарання, примусове лікування 

(ст. 96 КК України).  Ступінь сп’яніння згідно ч. 2 ст. 67 КК України може бути 

врахований судом під час вирішення питання про невизнання вчинення кримінального 

правопорушення особою, яка перебуває к стані алкогольного сп’яніння  або у стані, 

викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, обставиною, 

яка обтяжує покарання. 

З метою виключення можливих помилок у кваліфікації кримінальних 

правопорушень, вчинених у стані сп’яніння, та індивідуалізації покарання за такі 

кримінальні правопорушення  пропонується внести зміни і доповнення у ст. 21 КК 

України та викласти її у такій редакції: 

 «1. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції, підлягає кримінальній відповідальності.  

2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення 

суспільно небезпечного діяння знаходилась у стані патологічного сп’яніння і тому не 

могла усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпечність своєї дії 

(бездіяльності) або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть бути 

застосовані примусові заходи медичного характеру. 

Примітка. Під станом сп’яніння у цій статті, а також у інших статтях  цього  

Кодексу розуміється аномальний психічний стан особи в момент вчинення 

кримінального правопорушення, викликаний вживанням алкогольної та іншої  

спиртовмісної продукції, наркотичних засобів, психотропних або інших психоактивних 

речовин, зокрема лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

С КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Преступность несовершеннолетних, как и вся преступность, относится к 

числу хронических, вечных социальных болезней общества, и потому, видимо, 

никогда не перестанут быть актуальными попытки найти средства для минимизации 

и самой преступности несовершеннолетних, и ее широкомасштабных общественно-

значимых последствий. 

Проблеме преступности несовершеннолетних уделялось внимание уже в 20-

30-е годы 20 века – в 1924 году выходит в свет работа В.И. Куфаева, посвященная 

проблеме преступности несовершеннолетних – «Юные правонарушители». 

В последние годы количественные показатели преступности 

несовершеннолетних стабилизировались и имеют устойчивую тенденцию к 

снижению. Как в 2018, так и в 2019 годах на территории Республики Беларусь 

наиболее распространенные составы преступлений, совершенные лицами, не 

достигшими восемнадцатилетнего возраста, являются кража, грабеж, угон 

транспортных средств, незаконный оборот наркотических средств и хулиганство 

[1]. 

Конвенцией ООН «О правах ребенка» определено, что ребенком является 

каждое человеческое существо до достижения им 18-летнего возраста, если по 

закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее 

[5, с. 4]. Сходное с данным определение содержится и в Законе Республики 

Беларусь «О правах ребенка» (под ребенком понимается физическое лицо до 

достижения им возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), если по закону оно 

раньше не приобрело гражданскую дееспособность в полном объеме). Уголовный 

кодекс Республики Беларусь (далее – УК) определяет несовершеннолетнего как 

лицо, которое на день совершения преступления не достигло восемнадцати лет [7]. 

Некоторое увеличение преступности несовершеннолетних обусловлено, 

прежде всего, социально-экономическими проблемами, а также недостаточно 

эффективной деятельностью правоохранительных органов, других государственных 

структур с подростками, малозначительностью и неэффективностью молодежной, 

семейной политики. Некоторые традиционные институты социализации, такие как 

семья, школа, детские и молодежные организации, на определенном этапе снизили 

свое влияние, и данное необходимо исправлять. 

Преступления несовершеннолетних, в первую очередь, определяются 

особенностями личности преступника. Возрастом обусловлен определенный 

уровень развития сил, интеллекта, влечений, и даже «физическая» возможность 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Велика_українська_юридична_енциклопедія
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совершения определенных преступлений. Процесс социализации человека 

начинается с раннего возраста, когда он начинает усваивать роли, которые 

формируют его личностные качества. Именно в детстве человек складывается как 

общественное существо, у него развиваются интеллект, умение анализировать и 

обобщать окружающие явления, способность предвидеть возможные последствия 

своих поступков; вырабатываются волевые качества, такие как настойчивость, 

целеустремленность, самоконтроль, активность, инициатива; формируются 

самосознание, чувство собственного достоинства, стремление к самостоятельности. 

Все это тесно связано с последующим поведением личности несовершеннолетнего. 

Продолжая характеризовать криминогенные особенности личности 

несовершеннолетних преступников, отметим, что среди них преобладают лица 

мужского пола. Необходимо отметить, что в общей массе несовершеннолетних, 

совершивших преступления, лица мужского пола составляют примерно 90 %, 

девушки – около 9 % [1]. 

Одной из типичных, сохраняющихся характеристик преступности 

несовершеннолетних, является ее повышенная латентность. Преступления 

подростков чаще остаются за пределами статистики и правового регулирования по 

целому ряду причин: многие содержащие признаки преступлений деяния 

совершаются ими в среде сверстников, предпочитающих скрывать конфликты и 

проблемы от взрослых; нередко родители, педагоги не придают огласке известные 

им факторы правонарушающего поведения подростков, надеясь на будущее 

исправление либо не желая «выносить сор из избы» из соображений престижа, 

возможной негативной оценки собственной воспитательной деятельности, либо 

разуверившись в эффективности применяемых мер. К тому же распространенность 

тяжких, организованных, жестоких преступлений в обществе в целом снижает 

внимание правоохранительных органов и общественности к сравнительно менее 

общественно опасным деяниям [3, с. 472]. 

С криминологической точки зрения особое значение имеет изучение 

семейного положения несовершеннолетних преступников. Это вполне понятно, ибо 

в семье формируются социально значимые качества на личности и свойственные ей 

оценочные критерии. Исследования показывают, что более 2/3 несовершеннолетних 

преступников воспитывались в неполных семьях либо в семьях, где постоянно 

происходили ссоры, скандалы, взаимные оскорбления, пьянство и разврат, где они 

подвергались насилию. Кроме того, неблагополучная семья оказывает негативное 

влияние не только на собственных членов, но и на других подростков, с которыми 

дружат их дети. Таким образом, происходит процесс «заражения» подростков, не 

принадлежащих непосредственно к данной семье. 

Немаловажными для характеристики личности несовершеннолетних 

преступников являются особенности их правового сознания. В целом для них 

характерны глубокие дефекты правосознания, что в известной мере объясняется 

двумя факторами: общей правовой неграмотностью как всего населения в целом, 

так и несовершеннолетних; негативным социальным опытом самого 

несовершеннолетнего[4, с. 683]. 

При анализе структуры преступности несовершеннолетних, нужно 

остановиться на таком важном показателе, как групповая преступность или 

совершение преступлений в группе. Общественная опасность преступлений в 

значительной степени зависит от того, в одиночку или в группе совершены эти 
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деяния. Совершая преступления в группе, человек в известной мере теряет 

присущие ему индивидуальные черты, и его поведение больше определяется 

психическим комплексом, свойственным группе в целом. Более половины 

преступных групп несовершеннолетних характеризуются как временные и 

неустойчивые социальные образования. В то же время прослеживается тенденция к 

тому, что значительная часть групп несовершеннолетних преступников 

ориентирована на длительную преступную деятельность, включая ее 

организованные формы. Эти группы отличаются высоким уровнем подготовки, 

хорошей технической оснащенностью. 

Характерной особенностью преступности несовершеннолетних является 

также и рецидивная преступность, что связано с возрастными границами 

несовершеннолетних. Рецидивная преступность несовершеннолетних имеет 

высокую общественную опасность не только из-за своей распространенности, но и 

из-за своих последствий. Повторное совершение преступлений свидетельствует о 

формировании у несовершеннолетних стойкой противоправной установки. 

Впоследствии эти подростки превращаются в «злостных» рецидивистов, не 

поддающихся каким-либо мерам профилактического воздействия. Уровень 

рецидива несовершеннолетних отличается некоторой стабильностью [4, с. 250]. 

Как отмечает В.Д. Малков, психологические особенности подростка диктуют 

форму поведения: он не может находиться в изоляции и ищет группу, в которой 

был бы равным. Семья, даже самая благополучная, не может в полной мере 

компенсировать несовершеннолетнему такую группу: групповая динамика 

помогает несовершеннолетним выжить в окружающих их стрессах и 

информационном хаосе. Они спонтанно и неосознанно стремятся к объединению. 

Психологи утверждают, что анонимность действий в группировке влечет 

размывание личной вины. Поэтому несовершеннолетние чувствуют себя в ней 

комфортно, они имеют возможность «выплеснуть» накопившуюся отрицательную 

энергию и при этом не ощущают каких-либо нравственных терзаний. 

Поэтому, криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника сводится: 

1) к половозрастной характеристике несовершеннолетних, совершивших 

преступления (какую долю из общего числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними занимают преступления, совершаемые лицами мужского и 

женского пола); 

2)  к  характеристике преступности различных по роду занятий социальных 

групп несовершеннолетних (различия в преступной активности контингентов 

несовершеннолетних, выделяемых в зависимости от их рода занятий); 

3) к характеристике личностных особенностей несовершеннолетних 

преступников   (утрата связей с учебным или трудовым коллективом, уровень 

образования и т.д.) [2, с. 355]. 

Преступления несовершеннолетних, в первую очередь, определяются 

особенностями личности преступника. Возрастом обусловлен определенный 

уровень развития сил, интеллекта, влечений, и даже «физическая» возможность 

совершения определенных преступлений. Процесс социализации человека 

начинается с раннего возраста, когда он начинает усваивать роли, которые 

формируют его личностные качества. Именно в детстве человек складывается как 

общественное существо, у него развиваются интеллект, умение анализировать и 
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обобщать окружающие явления, способность предвидеть возможные последствия 

своих поступков; вырабатываются волевые качества, такие как настойчивость, 

целеустремленность, самоконтроль, активность, инициатива; формируются 

самосознание, чувство собственного достоинства, стремление к самостоятельности. 

Все это тесно связано с последующим поведением личности несовершеннолетнего. 

В формировании нравственного облика ребенка большая роль отводится его 

воспитанию. Уровень становления личности подростка, его ориентация на 

законопослушное поведение зависит от того, в каких условиях жизни находился 

ребенок; каков нравственный облик родителей и других членов его семьи; 

насколько благотворно влияло на него нахождение в воспитательных и учебных 

учреждениях; каково его окружение. 

Таким образом, причины, почему подросток стал на путь преступления, 

кроятся, прежде всего, в его ближайшем окружении. В соответствии с 

постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. 

№ 3 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» при 

рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних с участием взрослых судам 

надлежит тщательно выяснять характер взаимоотношений между взрослым и 

несовершеннолетним, поскольку эти данные могут иметь существенное значение 

для установления роли взрослого в вовлечении несовершеннолетнего в совершение 

преступления или иное антиобщественное поведение. В этих случаях необходимо 

устанавливать степень влияния взрослого на поведение несовершеннолетнего, его 

зависимость от взрослого [6]. 

Необходимо  сделать вывод, что категория несовершеннолетних является 

одной из наиболее криминально поражаемых, что отражается на негативной 

динамике данного вида преступности; личностные особенности 

несовершеннолетних преступников (возрастные, нравственно-психологические, 

поведенческие) имеют тесную связь с процессом вовлечения в антиобщественную 

деятельность, формируют основу профессиональной, рецидивной и организованной 

преступности. Также, удельный вес мужского пола среди несовершеннолетних 

преступников существенно выше (90-95%) доли лиц женского пола (9,1%). По 

признаку рода занятий, уровень преступности является самым высоким среди 

учащихся. 

Следовательно, главным направлением деятельности в борьбе с 

преступностью несовершеннолетних является ее предупреждение. Основной целью 

предупреждения выступает устранение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений несовершеннолетними. В качестве основных 

направлений предупредительной деятельности выступают следующие: устранение 

причин и условий, способствующих совершению преступлений; предотвращение 

преступлений; пресечение совершаемых преступлений; исправление и 

перевоспитание осужденных. Важнейшим условием решения данной задачи 

выступает организация и проведение в общеобразовательных учреждениях 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, вступившими 

в конфликт с законом. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

Кримінально-правова політика – нерозривна складова частина всієї політики 

Української держави. Вона являє собою напрям боротьби зі злочинністю, який 

ґрунтується на нормах законодавства України про кримінальну відповідальність і 

знаходить свій прояв у законах України, указах Президента України, постановах 

Кабінету Міністрів України, рішеннях державних органів, політичних партій та 

громадських організацій, спрямованих на проведення цієї діяльності [1, с. 4]. Звернення 
до питання про взаємозв’язок кримінальної політики й економіки видається цілком 

виправданим і з позицій розширення методологічних основ кримінально-правових 

досліджень, і з погляду практики організації боротьби зі злочинністю. Треба визнати, 

що сучасна кримінальна політика має властивість репресивності, тобто надмірного, 

надлишкового, об’єктивно необґрунтованого та несправедливого застосування заходів 

кримінально-правового впливу.  

Відомо, що основою ефективності правової норми є здатність правових норм з 

найменшими витратами здійснювати позитивний вплив на суспільні відносини. Тобто 

йдеться про їх економічність [2, с. 150]. Така політика продиктована не тільки 
ментальними, кримінологічними і правовими підставами, але й певними економічними 

чинниками та пов’язана з фінансовими витратами держави і її органів. Так, наприклад, 

конфіскація майна є однією з найгостріших форм кримінально-правової репресії і, 

мабуть, найтяжчим з усіх передбачених законом видів додаткових покарань, роль якого 

полягає в посиленні каральних і попереджувальних можливостей загальної міри 

покарання за допомогою дії на майнові інтереси засуджених. Особливістю конфіскації 

майна в кримінальному законодавстві України є поєднання активного її використання в 

ролі інструмента посилення кримінальної репресії та колізійності відповідних норм [3]. 
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На противагу репресійному характеру кримінального права варто згадати про 

гуманність цієї галузі права. Інтерпретацію принципу гуманізму, виходячи з позицій 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), можна умовно уявити як гуманність 

кримінального закону; наявних у кримінальному законі злочинів і покарань 

(відповідність фундаментальним правам людини), інших заходів кримінально-

правового характеру; кримінальної відповідальності; процедури призначення 

покарання; виконання покарання, а також інші питання правозастосування принципу 

гуманізму. У розумінні ЄСПЛ, закон гуманний, справедливий і відповідний принципам 

кримінального права тоді, коли відповідає положенням Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод [4, с. 251]. 

Утім навіть гуманістична модель кримінальної політики вимагає не тільки 

витрат на реалізацію заходів кримінально-правового характеру. Вона передбачає 

досить дорогу процедуру попереднього розслідування і судового розгляду, перегляду 

судових рішень у рамках національної правової системи і їх оскарження в ЄСПЛ, 

функціонування суду присяжних тощо. Усе це вимагає значних фінансових витрат. 

Саме тому, видається, що модель «м’якої» кримінальної політики можна реалізувати 

лише в суспільстві з розвиненою й ефективною системою профілактики злочинів та 

соціального контролю. Із цього погляду вона цілком може сприйматися як супутній 

чинник впровадження і реалізації грамотної соціальної політики, яка також потребує 
істотних фінансових затрат. 

Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також 

запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень і засудженими, і іншими 

особами (ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу України). Уже саме наділення 

кримінального права компенсаторною функцією має вітатися як знамення оновлення 

його парадигми, зміни моделі карального правосуддя на модель правосуддя відновного. 

Відновна функція в теорії розглядається як мінімізація економічних і соціальних 

наслідків злочину, що реалізується у двох напрямах: 1) як відновлення економічного і 

соціально-психологічного статусу потерпілого; 2) як соціально-психологічна 

реабілітація та соціальна реінтеграція злочинця [5, с. 44].  
Тож у результаті вчинення правопорушення порушується і впорядкованість 

системи суспільних відносин. Матеріальні наслідки правопорушення – лише зовнішні 

прояви небезпеки. Правопорушник протиставляє себе всьому суспільству, а тому 

відновлювальну функцію потрібно розглядати не тільки як компенсацію шкоди, а й як 

здатність юридичної відповідальності відновлювати суспільні відносини, 

правопорядок, моральні якості правопорушника [6, с. 272]. 

Після вчинення кримінально-протиправного діяння відновлювальна функція 

здійснюється за допомогою ще й додаткових правових норм (норм, передбачених у 

Загальній частині Закону України про кримінальну відповідальність). Так, скоєння 

кримінального правопорушення є підставою для виникнення правовідносин, змістом 

яких є право держави застосувати до особи, яка його вчинила, передбачене за це 

кримінально-протиправне діяння покарання, право потерпілого на відновлення 

порушених цим кримінально-протиправним посяганням його прав та обов’язок особи, 

яка його вчинила, піддатися цьому покаранню, а також відшкодувати в повному обсязі 

завдану шкоду (основні відновлювальні правовідносини) [7, с. 93].  

Наприкінці варто зробити кілька важливих висновків: реалізований у країні 

кримінально-політичний курс витриманий в руслі основних постулатів економічного 

аналізу кримінального права, при цьому проігноровано досягнення інших соціально-

політичних і правових доктрин; абсолютизація економічного підходу до формування та 

реалізації кримінальної політики потенційно небезпечна посиленням і підтриманням її 

репресивності; ставка на економію бюджетних коштів під час реалізації кримінальної 
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політики призводить до скорочення масштабів застосування високозатратних 

гуманістичних заходів кримінально-правового характеру і формування моделі 

дешевого правосуддя; прагнення поповнити бюджет за допомогою реалізації 

кримінальної політики призводить до впровадження в кримінальне право 

несправедливих заходів впливу на злочинця; економія і гонитва за прибутком у 

реалізації кримінальної політики слугує обставиною, що підтримує на високому рівні 

обсяги підстав кримінальної відповідальності і масштаби застосування кримінального 

закону; домінування міркувань про економічну ефективність залучає широкі верстви 

суспільства до механізму здійснення репресивної політики і підтримує високий 

репресивний настрій у соціумі. 
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ПРАКТИКА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК ВИДУ ЗБИТКУ У 

ГОСПОДАРСЬКО - ПРАВОВИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ  

 В Україні немає жодного нормативно-правового акту, який би встановлював 

процедуру доведення і способи вирахування ступеня і розміру моральної шкоди. 

Пошуковою точкою і для адвокатів, і для прокурорів, і для суддів у вирішенні питання 

щодо відшкодування моральної шкоди можна вважати  постанови  Пленуму 

Верховного Суду України, роз’яснення Вищого Арбітражного Суду, практика суду і її 

практичне застосування, які дають відповіді у питанні та знаходять способи такого 

доведення. 
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Під моральною шкодою належить розуміти втрати немайнового характеру 

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

фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Вона 

може проявлятися у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, 

моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права 

власності (у тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних 

прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом у порушенні 

нормальних життєвих зв’язків через неможливість продовження активного 

громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших 

негативних наслідків [1].  

Згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», моральна шкода 

– це шкода, яку заподіяно особистим немайновим правам суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та яка призвела або може призвести до збитків, що 

мають матеріальне вираження. Із цього визначення випливає, що суд може 

задовольнити позов про відшкодування моральної шкоди лише в тому разі, якщо 

шкода, завдана діловій репутації, призвела або може привести до збитків [4, ст.1].  

У Цивільному кодексі зазначено, що моральна шкода полягає у приниженні 

ділової репутації фізичної або юридичної особи [5, ст. 23].  

За господарським законодавством матеріальна компенсація моральної шкоди 

відноситься до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила 

господарське правопорушення. 

Господарський кодекс передбачає, що збитки це: 

1. вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно 
до вимог законодавства; 

2. додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість 

додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка 

зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; 

3. неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, 
мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;  

4. матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом [6, 
ст.225]. 

Моральна  (немайнова) шкода відшкодовується в  грошовій або іншій 

матеріальній формі.  При цьому, якщо дії винної особи заподіяли як майнову, так і 

моральну (немайнову) шкоду, то  відшкодування майнової шкоди не звільняє таку 

особу від обов'язку відшкодувати моральну шкоду [2]. 

ВСУ роз’яснив, що до моральної (немайнової) шкоди суб’єкта підприємницької  

діяльності  (втрати  немайнового  характеру) належать: 

1) приниження ділової репутації; 

2) посягання на фірмове найменування; 

3) посягання на товарний знак; 

4) розголошення комерційної таємниці; 

5) дії, спрямовані на зниження престижу, підрив довіри [1]. 

 ВСУ визначив коло обставин, які підлягають з'ясуванню під час вирішення 

судом питання щодо відшкодування моральної шкоди. Це є основний чинник, на який 

повинні посилатися адвокати під час здійснення представництва та захисту інтересів 

своїх клієнтів, зокрема у питаннях формування доказової бази і тактики доведення. 

Доведенню підлягають: 1) наявність моральної шкоди; 2) протиправність діяння 

її заподіювача; 3) наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням 

заподіювача; 4) наявність вини останнього в заподіянні шкоди [1]. 
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Особа, яка звертається до суду з позовом  про  відшкодування моральної шкоди, 

повинна  доказати:   чим спричинена шкода, що поширена інформація  була  доволі  

широко  розповсюджена,  що інформація не відповідає  дійсності,  що інформація була 

негативна і шкодить діловій репутації, протиправний характер дій, розмір шкоди, 

причинно-наслідковий зв’язок між діями відповідача та спричинененою шкодою.  

   Так, наприклад, у господарській справі №450/4743/13-а позовні вимоги 

мотивовані тим, що погодивши проектні пропозиції, позивач звернувся до Львівської 

міської ради (далі –ЛМР) із заявою про надання земельної ділянки на проспекті 

Червоної Калини у м. Львові площею 38 кв.м. для встановлення приміщення для 

торгівлі квітковою продукцією.  

Постановою Пустомитівського районного суду Львівської області від 25.12.2014 

р. у справі №450/4743/13-а визнано протиправною бездіяльність ЛМР щодо розгляду 

заяви ОСОБА_1 про надання йому земельної ділянки площею 38 кв.м. на пр. Червоної 

Калини, 109 у м. Львові по представленому погодженому проекту, та земельної ділянки 

площею 15 кв.м під реконструкцію частини галереї торгового центру на пр. Червоної 

Калини, 109 у м. Львові по договору суперфіцію, згідно представленого проекту. 

Зобов`язано ЛМР розглянути заяви ОСОБА_1 щодо передачі в оренду: земельної 

ділянки по представленому погодженому проекту та земельної ділянки під 

реконструкцію частини галереї торгового центру. Однак, вказана заява відповідачем 

розглянута не була, а постанова Пустомитівського районного суду від 25.12.2014 р. у 

справі №450/4743/13-а не виконана, що і послужило підставою для подання цього 

позову, у зв`язку із чим позивач нарахував відповідачу матеріальну шкоду у вигляді 

неотриманого доходу, а також компенсація моральної шкоди, тобто за кожен місяць 

невиконання судового рішення по 4   100 грн., що позивач вважає співмірним 

відшкодуванню особі при незаконному перебуванні під слідством та судом. 

Також позивач зазначає, що постановою Львівського апеляційного 

господарського суду від 29.06.2016 у справі № 914/340/15 присуджено до стягнення з 

відповідача на його користь 6  090, 00 грн. моральної шкоди у зв`язку з нерозглядом 

заяв та невиконанням судових рішень. 

Постановою Пустомитівського районного суду Львівської області у справі 

№450/4743/13-а визнано протиправною бездіяльність ЛМР щодо розгляду заяви 

ОСОБА_1 про надання йому земельної ділянки площею 38 кв.м. на проспекті Червоної 

Калини у м. Львові по представленому погодженому проекту та земельної ділянки 

площею 15 кв.м під реконструкцію частини галереї торгового центру на пр. Червоної 

Калини, 109 у м. Львові по договору суперфіцію, згідно представленого проекту. 

Поновлено порушені права ОСОБА_1 та зобов`язано ЛМР розглянути заяви ОСОБА_1 

щодо передачі в оренду: земельної ділянки площею 38 кв.м на пр. Червоної Калини, 

109 у м. Львові по представленому погодженому проекту та земельної ділянки площею 

15 кв.м. під реконструкцію частини галереї торгового центру на пр. Червоної Калини, 

109 у м. Львові по договору суперфіцію, згідно представленого проекту. 

Рішенням Господарського суду Львівської області визнано порушеним право 

Фермерського господарства “Рисовський” та приватного підприємця ОСОБА_1 на 

розгляд заяви про надання в оренду земельної ділянки для ведення фермерського 

господарства та надання обґрунтованої відповіді. 

Постановою Львівського апеляційного господарського суду рішення 

Господарського суду Львівської області від 18.11.2015 р. у справі № 914/340/15 було 

скасовано щодо відмови в позові в частині стягненні 6 090,00 грн моральної шкоди. В 
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цій частині прийнято нове рішення, позов задоволено, стягнуто з ЛМР на користь 

Фермерського господарства “Рисовський” 6090,00 грн моральної шкоди. В решті 

рішення суду залишено без змін. 

При прийнятті вказаної постанови суд апеляційної інстанції встановив, що 

беззаперечним доказом вчинення ЛМР є невиконання постанови районним судом 

Львівської області, залишеної без змін ухвалою Львівського апеляційного 

адміністративного суду про визнання протиправною ЛМР щодо не розгляду протягом 

10-ти років заяв позивача про надання в оренду земельних ділянок у м. Львові на 

проспекті Червоної Калини, 109, площами 38 кв.м. та 15 кв.м. 

При цьому, бездіяльність відповідача визначена не у ненаданні земельних 

ділянок, а у не розгляді (неповідомленні про результати розгляду поданих заяв), що 

мало наслідком невідомість перспективи діяльності фермерського господарства і 

відповідно завдало певної моральної шкоди позивачу [3]. 

Якщо проводити аналіз рішень судів, можна зробити висновки, що приймаючи 

рішення про відшкодування моральної шкоди суди враховують багато факторів при 

обчисленні розміру такої шкоди. В питанні доведення наявності моральної шкоди, 

спричиненої внаслідок правопорушення, необхідно завчасно зібрати та надати докази, 

що підтверджують приниження ділової репутації, факт розголошення комерційної 

таємниці тощо. 

Потрібно звернути увагу на найменші дрібниці: як свідчить практика, безглузді 

помилки, нехтування очевидними фактами є найпоширенішими підставами, які несуть 

за собою відмову у задоволенні вимог. 
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АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СПРАВАХ ПРО ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ 

ВІД ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Правовий господарський порядок як певний результат, як стан упорядкованості 

(організованості) відносин, в тому числі договірних, значною мірою залежить від 

встановленого для сфери господарювання правового режиму, під яким розуміється 

особлива, цілісна система регулятивного впливу із специфічними прийомами 

регулювання – особливим порядком виникнення прав та обов’язків, їх здійснення, 

специфікою санкцій, способів їх реалізації, а також дією єдиних принципів, загальних 

положень, які поширюються на певну сукупність норм [1, с. 245].  

В цій системі особливе місце належить нормам про відповідальність суб’єктів 

господарювання. Як відомо, динаміка договірних відносин пов’язується із формами 

реалізації права - дотриманням норм права (невчиненням дій, що заборонені законом), 

виконанням (вчиненням активних дій по виконанню визначених законом або 

договором обов’язків), використанням норм права суб’єктами на свій розсуд 

(вчиненням активних дій, дозволених або незаборонених правом). Це, по суті, 

відображено в ч. 3 ст. 5 ГК, якою встановлено, що суб’єкти господарювання та інші 

учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах 

встановленого правового порядку, додержуючись вимог законодавства. Господарський 

правовий порядок в договірних відносинах залежить не лише від реалізації норм 

чинного законодавства, але й від дотриманням індивідуальних правил поведінки, які 

встановлені сторонами договору. 

З огляду на це норми про господарсько-правову відповідальність є важливою 

складовою нормативного забезпечення правового порядку в договірних відносинах. 

Тому звільнення суб’єкта господарювання від відповідальності за порушення 

договірного зобов’язання слід розглядати як екстраординарну ситуацію, яка потребує 

точної юридичної кваліфікації певних дій та подій з тим, щоб був досягнутий 

компроміс між вимогами законності та правового порядку, з одного боку, та 

приватними інтересами однієї із сторін зобов’язання – боржника, з іншого. Не 

випадково єдиною обставиною, яка звільняє учасника господарських відносин від 

відповідальності за порушення договірного зобов’язання, законодавець визнає дію 

непереборної сили [2, ч. 2 ст. 218]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 218 ГК підставою господарсько-правової відповідальності 

учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері 

господарювання. 

У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт 

господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову 

відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося 

неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних 

обставин за даних умов здійснення господарської діяльності . Не вважаються такими 

обставинами, зокрема, порушення зобов’язань контрагентами правопорушника, 
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відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у 

боржника необхідних коштів [2, ч. 2 ст. 218]. 

Надзвичайність означає, що така подія виходить за межі звичайних умов 

(обставин) здійснення господарської діяльності. При цьому надзвичайні обставини 

можуть мати як загальний характер і настати для усіх суб’єктів господарювання 

(наприклад, оголошення війни), так і особливий характер, коли дія певних обставин 

позначається на господарській діяльності в окремій сфері господарювання чи на 

окремих суб’єктах господарювання. 

Невідворотність обставини пов’язана із зовнішнім характером непереборної 

сили, тобто принциповою неможливістю суб’єкта вплинути на настання чи ненастання 

певної обставини та контролювати. В міжнародній практиці такий зовнішній характер 

втілився в конструкцію «обставини поза контролем особи». Так, відповідно до ст. 79 

Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, сторона не несе 

відповідальності за невиконання будь-якого із своїх зобов’язань, якщо доведе, що воно 

було викликане перешкодою поза її контролем і що від неї нерозумно було очікувати 

прийняття до уваги цієї перешкоди під час укладення договору або уникнення чи 

подолання цієї перешкоди чи її наслідків[3]. 

В деяких законодавчих актах, а також у сучасній договірній практиці суб’єктів 

підприємницької діяльності та юридичній літературі обставини непереборної сили 

отримали також назву обставин форс-мажору. Разом з тим, за змістом ст. 218 ГК слід 

розрізняти непереборну силу як обставину, яка об’єктивно (в силу прямої вказівки 

закону) усуває відповідальність, та форс-мажор, тобто обставини, яка звільняє від 

відповідальності настільки, наскільки це передбачено договором. Відповідно, до 

обставин непереборної сили можна віднести лише доволі вузький перелік виняткових, 

абсолютно непередбачуваних та невідворотних ситуацій, як правило, природного 

(стихійного) характеру, а також найбільш екстремальні явища суспільного характеру. 

Проте, в українському законодавстві та правозастосовній практиці непереборна сила та 

обставини форс-мажору послідовно не розмежовуються. 

Верховним Судом України на практиці сформульовано позицію щодо застосування 

ст. 218 ГК. Як зазначено в постанові ВСУ від 27.01.2015 р. у справі № 904/6463/14 за 

позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Агропромислове об’єднання «Старий 

Крим» до публічного акціонерного товариства «Фортуна-банк» про звільнення від 

відповідальності за кредитним договором, для звільнення від відповідальності за порушення 

зобов’язання згідно зі статтями 617 ЦК України, 218 ГК України особа, яка порушила 

зобов’язання, повинна довести: 1) наявність обставин непереборної сили; 2) їх надзвичайний 

характер; 3) неможливість попередити за даних умов завдання шкоди; 4) причинний зв’язок 

між цими обставинами і понесеними збитками [4]. 

При застосуванні ч. 2 ст. 218 ГК необхідно враховувати, що дія обставини 

непереборної сили повинна стосуватися конкретного правовідношення (його суб’єктів та 

змісту, тобто прав та обов’язків). Тому при доведенні підстав звільнення від господарсько-

правової відповідальності боржник повинен довести: 1) наявність обставин непереборної 

сили; 2) неможливість належного виконання зобов’язання; 3) причинний зв’язок між цими 

обставинами та неможливістю належного виконання зобов’язання. 

Додатково до норми ч. 2 ст. 218 ГК законодавець надав сторонам право 

визначити межі господарсько-правової відповідальності за порушення зобов’язання, в 

тому числі звільнення від відповідальності, за взаємною згодою на власний розсуд. 

Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 219 ГК України сторони зобов’язання можуть 

передбачити певні обставини, які через надзвичайний характер цих обставин є 

підставою для звільнення їх від господарської відповідальності у випадку порушення 

зобов’язання через дані обставини, а також порядок засвідчення факту виникнення 
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таких обставин. Умова договору про форс-мажор є нічим іншим, як обмежувальним 

застереженням, яке встановлює додаткові порівняно із непереборною силою обставини, 

настання звільняє суб’єкта господарювання від відповідальності за порушення 

господарського зобов’язання. 

Обставини, які визначені угодою сторін як форс-мажорні, можуть і не 

відповідати класичному розумінню непереборної сили, і договірне застереження про 

форс-мажор виконує функцію презумпції невинуватості сторони, яка може бути 

спростована в загальному порядку [5, с. 173]. 

Натомість, надаючи рекомендації з питань застосування норм ЦК та ГК при 

вирішенні спорів, ВГСУ зазначив, що «поняття «надзвичайності» є оціночним і 

характеризує об’єктивну якість обставини, незалежну від волі сторін. Отже, сторони не 

вправі встановлювати на свій розсуд обставини, які носять надзвичайний характер. 

Разом з тим згідно із п. 47 інформаційного листа ВГСУ від 07.04.2008 р. № 01-8/211 

«Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського 

кодексів України»,  сторони відповідно до частин першої та другої статті 212 ЦК 

України можуть обумовити зміну чи припинення прав та обов’язків обставиною, щодо 

якої невідомо, настане вона чи ні. Зокрема, такою обставиною може бути і така 

обставина, що носить надзвичайний характер» [6]. 

Також необхідно звернути увагу на те, що у разі виникнення спору суди в 

переважній більшості випадків належним доказом настання обставин непереборної 

сили визнають тільки висновок/сертифікат Торгово-промислової палати України 

(ТПП), вважаючи його єдиним належним та допустимим документом, який 

підтверджує виникнення форс-мажорів (зокрема, постанова ВГСУ від 12.07.2016 р. у 

справі №910/28476/15). 

Таким чином, при укладенні договору доцільно зазначати, що підтвердженням 

настання форс-мажорних обставин буде сертифікат ТПП України (або регіональних 

ТПП), який обов’язково повинен відповідати вимогам Регламенту ТПП України. 

Варто зазначити, що Регламент ТПП не містить положень про можливість 

оскарження виданих сертифікатів або відмови у їх видачі. Однак в судовій практиці 

зустрічається чимало справ, у яких позивач оскаржує дії ТПП України щодо видачі 

сертифікату та, зокрема, просить суд визнати недійсним і скасувати такий сертифікат. 

Як правило, свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що ТПП України видала 

сертифікат, який не відповідає дійсним обставинам форс-мажору, що стало підставою 

для ухилення контрагента від відповідальності; що ТПП України неналежним чином та 

неповно розглянула документи, які стали підставою для видачі оскаржуваного 

сертифікату; відповідно, сертифікат є таким, що виданий без належних правових 

підстав тощо (наприклад, постанова ВГСУ від 26.06.2016 р. у справі №910/6237/16; 

постанова ВГСУ від 18.02.2016 р. у справі №910/24738/15 та ін.). 

У зазначених справах суди приймають рішення про припинення провадження у 

справі, з огляду на те, що спір не підлягає вирішенню в господарських судах України. 

На сьогодні вже сформувалася судова практика, відповідно до якої окупація 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя розглядається як форс-

мажорна обставина та є підставою для звільнення від відповідальності. До того ж у 

деяких справах Вищий господарський суд України вказує, що зазначені форс-мажорні 

обставини є загальновідомими, а тому не потребують додаткового повідомлення іншій 

стороні. 

Водночас суди по-різному визначають дату початку окупації. Так, у постанові 

ВГСУ від 29.10.2015 р. у справі №910/26727/14 зазначено: «Законом України «Про 

внесення змін до деяких Законів України щодо визначення дати початку тимчасової 
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окупації» від 15.09.2015 р. визначено, що датою початку тимчасової окупації 

є 20.02.2014 р.». 

В іншій справі №904/6463/14, відмовляючи у задоволенні позову про звільнення 

від відповідальності (штрафів, пені, повернення кредиту) в повному обсязі за 

порушення кредитного договору, Вищий господарський суд України вказує, що 

офіційно окупація АР Крим підтверджена Україною 15.04.2014 р., тобто з дати 

набрання чинності ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України». 

Отже, з метою уникнення можливих негативних ситуацій в майбутньому 

сторонам необхідно від самого початку визначитися, що розглядатиметься як форс-

мажорна обставина, чим буде підтверджуватися (засвідчуватися) виникнення такої 

обставини, строки повідомлення іншої сторони про такі обставини тощо. 
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КОНЦЕСІЯ ЯК ДОГОВІРНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

Занепад державного сектора економіки та збільшення безробіття в України 

призвело до неспроможності органів публічної влади та створених ними державних та 

комунальних підприємств виконувати покладені на них функції. Це змушує державу 

розробляти правові механізми залучення приватних господарюючих суб’єктів до 

здійснення функцій публічного характеру, створювати законодавчу базу для державно-

приватного партнерства. Однією з форм державно-приватного партнерства є концесія, 

за допомогою якої є можливим як задоволення державних та суспільних потреб, так і 

забезпечення зайнятості населення, подолання безробіття. 

Законом України «Про концесії», який було прийнято ще 1999 році, було 

законодавчо закріплено концесію як форму державно-приватного партнерства [1].  При 

цьому Закон України «Про державно-приватне партнерство» [2] був прийнятий більш 

ніж на 10 років пізніше, відповідно до ч. 1 ст. 5 якого одним із видів договорів, що 

укладаються у рамках здійснення державно-приватного партнерства, є концесійний 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_01_15/pravo1/T141207.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_01_15/pravo1/T141207.html?pravo=1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n1574
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_003#Text
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договір. Однак недосконалість чинного на той момент законодавства не дозволила 

досягти бажаних результатів. Концесійні договори не стали поширеними в 

господарській практиці.  

До ідеї державно-правового партнерства на основі концесійного договору 

законодавець повернувся лише в 2019 року було прийнято новий Закон України «Про 

концесію» [3].  

Однак новий закон не вирішив усіх проблем правового регулювання концесії та 

не дав потужного імпульсу для розвитку концесійних відносин в Україні. В 2020 році в 

концесію було передано майно Державного підприємства «Херсонський морський 

торговельний порт», Державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України», Спеціалізований морський порт «Ольвія» (м. Миколаїв»). Отже, поки що 

застосування  концесійних договорів є обмеженим.  

В інших країнах концесія є більш поширеною. Прикладом цього є Франція, де в 

таких секторах економіки як водопостачання 75% концесій, збирання та утилізації 

сміття – 50% концесій. Концесії застосовуються у більш ніж 120 країнах світу, 

більшість з яких переважно застосовує їх у нафтогазовій галузі (США, Норвегія, 

Австралія, Великобританія) [4, с. 225].   

Об’єктами концесійних відносин переважно виступають об’єкти державної 

власності, природні ресурси, публічні служби, монополії держави на окремі види 

діяльності.   

Для багатьох залишається не зовсім зрозумілою правова природа концесійного 

договору у зв’язку з тим, що їм притаманні риси як публічно-правових актів, так і 

цивільно-правового договору. Концесієдавець у концесійних відносинах виступає як 

представник публічної влади, що покладає виконання своїх функцій на приватного 

суб’єкта (концесіонера).  

Ч. 3 ст. 1 Закону України «Про державно-приватне партнерство» визначено такі 

ознаки такого партнерства : 

1) створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, 

капітальний ремонт та технічне переоснащення) об’єкта державно-приватного 

партнерства та/або управління (користування, експлуатація, технічне обслуговування) 

таким об’єктом; 

2) довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 

3) передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здійснення 

державно-приватного партнерства; 

4) внесення приватним партнером інвестицій в об’єкт державно-приватного 

партнерства. 

З огляду на викладене вище договірний характер відносин не згадано як одну з 

ознак державно-приватного партнерства. Однак, подальший аналіз цього закону дає 

підставі стверджувати, що державно-приватне партнерство може здійснюватися 

виключно на підставі договору. Так, зокрема у ч. 1 статті 5 вказано, що у рамках 

здійснення державно-приватного партнерства відповідно до цього Закону та інших 

законодавчих актів України можуть укладатися такі договори : концесійний договір, 

договір управління майном, договір про спільну діяльність, інші договори. 

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про концесію» концесія – це 

форма здійснення державно-приватного партнерства, що передбачає надання 

концесієдавцем концесіонеру права на створення та/або будівництво (нове 

будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне 

переоснащення), та/або управління (користування, експлуатацію, технічне 

обслуговування) об’єктом концесії, та/або надання суспільно значущих послуг у 

порядку та на умовах, визначених концесійним договором, а також передбачає 
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передачу концесіонеру переважної частини операційного ризику, що охоплює ризик 

попиту та/або ризик пропозиції. 

М. Дерябіна виділяє такі основні ознаки концесії [5, c. 66]: її предметом завжди є 

державна (муніципальна) власність, а також монопольні види діяльності держави або 

муніципального утворення; одним із суб'єктів концесійної угоди виступає держава чи 

муніципалітет (в особі відповідних органів виконавчої влади); основна ціль — 

задоволення суспільних потреб; базується на договірній основі; передбачає зворотність 

предмета угоди, що надається приватному партнеру за плату, обумовлену в угоді. 

Тобто, вказаний автор хоча прямо не вказує на договірний характер як ознаку концесії, 

але згадує про концесійну угоду, розкриваючи інші ознаки концесії. 

Інші автори також дотримуються подібної точки зору, визначаючи концесію як 

дозвіл, наданий з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом 

виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування юридичній або фізичній особі 

(суб’єкту підприємницької діяльності) на платне строкове виконання певних публічних 

функцій на засадах публічно-приватного партнерства шляхом створення (будівництва) 

чи реконструкції й подальшого управління (експлуатації) об’єкта концесії та/або 

здійснення виключного виду господарської діяльності на основі делегованих 

повноважень і концесійного договору та під контролем концесієдавця [4, с. 227]. 

Отже, державно-приватне партнерство здійснюється на підставі договорів. Ці 

договори не є якимись особливими, а є елементами законодавчо визначеної системи 

господарських договорів. Разом з тим, за допомогою концесійних договорів 

здійснюються певні функції публічного характеру, які відповідно до законодавства, 

покладені на органи публічної влади або державні чи комунальні підприємства. Таким 

чином, концесія визначається як форма державно-приватного партнерства, що 

здійснюється у порядку та на умовах, визначених концесійним договором. 
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Розбудова України, як сучасної європейської, правової , демократичної держави 

та розвитку громадянського суспільства можлива лише у процесі реального 
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закріплення та втілення принципів права в нормах Конституції України. Принципи 

права формуються історично, є важливим суспільним явищем, які відображають 

соціальну сутність держави , закономірності впливу на неї політичних та економічних 

факторів, норм моралі, правосвідомості та виступають результатом людської 

діяльності. Необхідно зауважити, що термін «принцип», яке означає вихідні 

положення, основу, правило, засіб, що визначає природу і соціальну сутність явища, 

його спрямованість та найсуттєвіші властивості. Загальнотеоретичні аспекти поняття 

принципів права були предметом дослідження в працях С. С. Алексєєва, А. М. 

Васильєва, Л. Я. Гінцбурга, М. І. Дембо, Р. З. Лівшиця, О. А. Лукашової, А. В. 

Міцкевича, П. М. Рабіновича, О. Ф. Скакун, К. П. Уржинського, Л. С. Явича та багато 

інших. Ґрунтовну розробку принципи права отримали у фундаментальній праці А. М. 

Колодія «Принципи права».  

Принципи права – ідеологічна категорія , а це означає , що вони, як і право 

загалом є формою суспільної свідомості , яка здійснює ідейний, інформаційно – 

виховний вплив загального характеру , тобто виконує функцію загального закріплення 

суспільних відносин, що ї дає можливість розглядати їх з позиції певних ідей, керівних 

засад.  [6, с. 43]. Аналізуючи напрацювання, науковців  теорії права, а також здобутки в 

галузевих юридичних науках, можна визначити найсуттєвіші ознаки принципів права. 

Це, зокрема, така ознака, як регулятивність. Принципи права історично зароджуються у 

суспільних відносинах, а згодом, формалізуються та отримують офіційних захист з 

боку держави, виступаючи при цьому інструментом механізму правового регулювання. 

Роль регулятивної ознаки принципів права посилюється і зростає на сучасному етапі 

розвитку суспільства та держави у зв'язку з формуванням демократичної, соціальної, 

правової держави і громадянського суспільства в Україні. Слід зазначити, що принципи 

права виходять за межі текстуального права і виражають внутрішні критерії  

правосвідомості, стають моральними регуляторами поведінки людини. 

 Нормативно-регулятивність принципів права полягає у тому, що принципи, 

зафіксовані у праві, набувають значення загальних правил поведінки, які мають 

загальнообов'язковий, владний характер. Це притаманно як безпосередньо нормам-

принципам, так і принципам, які виводяться з норм. Не слід забувати про такі ознаки 

принципів права, як історичність. Історичні процеси розвитку держави формують 

відповідні вимоги до принципів права, які якнайповніше відображають сутність 

суспільства і під впливом об’єктивних факторів еволюціонують. Конкретно-

історичними принципами права іменуються засади, які відображають специфіку права 

певної держави у реальних соціальних умовах» [8,  с. 234]. Крім того, в юридичній 

літературі можна зустріти пропозиції доповнити цей перелік такими ознаками 

принципів права : загальнообов’язковість, універсальність, всезагальність, внутрішню 

узгодженість, системність, стабільність, об’єктивна обумовленість, ідеологічність, 

самостійність і повноцінність. Слід також підкреслити, що важливою ознакою 

принципів права є спосіб їх матеріалізації у праві. Загальновідомо, що в юридичній 

літературі розрізняють два способи вираження принципів права: по – перше, це - 

безпосереднє формулювання їх у нормах права (текстуальне закріплення) і по – друге - 

виведення принципів права зі змісту нормативно-правових актів (змістовне 

закріплення).  

З метою формування в Україні сучасної правової  держави, закріплення засад 

демократії та розвитку і встановлення громадянського суспільства, необхідно, щоб 

принципи права юридично закріплювались як в Основному Законі держави так і в 

законодавстві в цілому. Адже, саме принципи є права є основним вектором розвитку 

демократичної держави, забезпечують єдність і стабільність правовідносин, визначають 

взаємовідносини громадян, державних органів та їх посадових осію. Принципи, таким 
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чином, складають стрижень права, об’єднують усі елементи системи права [5, с. 360]. 

Вони є відображенням змісту певної системи норм [7, с. 28]. У відповідності з 

принципами права формується правова система і здійснюється правове регулювання [8, 

с. 7]. Враховуючи актуальність застосування принципів права,  практика текстуального 

закріплення  їх в нормативних актах є однозначно доцільною та правильною.  

Іншим способом вираження принципів права є їх змістовне закріплення, тобто 

виведення принципів зі змісту норм права. Такі принципи більш абстрактні, за їх 

допомогою можна врегульовувати найбільш загальні суспільні відносини. Незважаючи 

на їх всезагальний характер, вони мають однакову вагу, поряд з текстуально 

закріпленими принципами. Якщо заглибитись в дослідження процесу реалізації 

Конституції України, то слід відзначити, що він теж підпорядкований сталим 

закономірностям та вихідним положенням, що гарантують його виконання.  

Принципи реалізації Конституції України  - це нормативно – керівні положення, 

вихідні засади, закономірності процесу втілення в реальних суспільних відносинах 

норм Основного закону, які спрямовують його на досягнення позитивного результату у 

формі встановлення стану забезпеченості, гарантованості та захищеності прав людини і 

громадянина, побудови державного і суспільного ладу на засадах, визначених 

Основним Законом. [4, с. 28]. Таким чином, можна дійти висновку, що загальнолюдські 

принципи якнайкраще знаходять своє відображення в нормах Основного Закону і разом 

з ним виражають закономірності розвитку економічної, політичної та соціальної систем 

суспільства, правовий статус людини і громадянина. Будучи визнаними 

загальнолюдськими і закріплені в міжнародно-правових документах, ці принципи 

стають обов'язковими для всіх держав (наприклад, принципи, закріплені в Статуті 

Організації Об'єднаних Націй від 26 червня 1945 року, в Заключному Акті Наради з 

безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Декларації про принципи 

міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між 

державами відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй від 24 жовтня 1970 

року та ін.).  

Слід відокремити, зокрема, такі принципи: суверенітету народу, демократичної, 

соціальної, правової держави, здійснення державної влади на засадах поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову, верховенства права, верховенства і прямої дії норм 

конституції, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, політичної, ідеологічної, економічної багатоманітності, права 

власності, визнання людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і 

безпеки найвищою соціальною цінністю, свободи думки і слова, совісті та переконань 

(статті 1, 5, 6, 8, 19, 5, 13, 14,41, 3, 34, 35, 36). В умовах розвитку сучасного права, його 

норми зазвичай закріплюють визнання свободи як однієї з найбільших соціальних та 

людських цінностей. 

 В Конституції України знайшли своє втілення деякі вимоги, які випливають із 

принципу свободи, зокрема: – принцип «дозволено все, що не забороняється законом», 

який сприяє більш повній реалізації особою власної свободи [ст. 19 Конституції 

України]. Однією з її важливих гарантій є принцип «дозволено тільки те, що прямо 

передбачено законом», який стосується діяльності державних органів і посадових осіб 

[ст. 19 Конституції України – принцип поваги і непорушності прав та свобод людини. 

Цей принцип закріплений, зокрема, у ст. 3 Конституції України і передбачає, що права 

людини розглядаються як вища правова цінність, а їх утвердження і забезпечення є 

першочерговим обов’язком держави. Але в цьому випадку головне, щоб  для 

забезпечення свободи обмеження, які запроваджуються державою, не зазіхали на саму 

реалізацію того чи іншого права і не призводили до втрати його сутності. 
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Отже, підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновок, що 

загальнолюдські принципи права очолюють всю системи права, є ключовими 

елементами побудови правової держави, але повноцінному розумінню такого 

твердження найбільше заважає сприйняття права лише за наявності писаної норми. 

Відтак, для загальних принципів права, на мій погляд, форма закріплення – відіграє 

другорядну роль, оскільки для принципів важливого значення має їх зміст, який може 

виражатись у різних формах. 

Тому, предметна визначеність принципів права полягає в тому, що вони 

виражають суть норм права, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

суспільних відносин, які визначені предметом правового регулювання цієї галузі права. 
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РОЛЬ КІНОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ПРИ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВОМУ 

ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, ЗНИЩЕННІ ЧИ 

ПОШКОДЖЕННІ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ  

Заміновано об'єкт… Невдалий жарт чи реальна загроза? І таких повідомлень 

сотні. 

На сьогодні практичні питання щодо завідомо неправдивого повідомлення про 

загрозу безпеці громадян є досить актуальними. Перш за все це обумовлено тим, що 

суспільна небезпечність вказаного злочину значно зросла протягом останніх років. 

Вони призводять до розповсюдження страху та паніки серед населення, до занепаду 

моральності та духовних сил. Так, правоохоронні органи вводять план дій в умовах 

надзвичайної ситуації, яка потребує залучення експертів-вибухотехніків, кінологів, 

працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загалом до перевірки 
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даного о'єкта залучають від 30 до 40 працівників. Важливо виділити окремо діяльність 

кінологічної служби у поліції, що завжди була, є і буде важливою та потрібною.  

Велику роль в даній ситуації відіграють собаки, які наділені такими функціями як 

захист та слідова робота (пошук речей, людей) [1] 

До роботи із застосуванням службових собак допускаються лише працівники 

поліції, які пройшли кінологічну підготовку у відповідних навчальних закладах і 

отримали позитивні результати під час складання необхідних заліків. Право 

застосування собак надається кінологам, які несуть з ними службу у протидії 

злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку. Саме громадська безпека як 

цінність виступає основним безпосереднім об'єктом у завідомо неправдивому 

повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищенні чи пошкодженні об'єктів 

власності. 

Тому під час огляду приміщень для пошуку вибухових пристроїв та вибухових 

речовин використовують саме спеціальних собак. Важливо зауважити, що вони повинні 

знаходитися на повідку або без нього залежно від ситуації та без намордника. 

 Рішення про застосування службового собаки (собак) на місці події приймає 

старший слідчо-оперативної групи на основі інформації (пропозицій) кінолога щодо 

доцільності такого застосування. У разі залучення кінолога (зі службовим собакою) до 

складу слідчо-оперативної групи та інших нарядів поліції він проходить інструктаж 

щодо порядку несення служби і правил застосування службового собаки. В залежності 

від площі потенційно небезпечного об’єкта і кількості осіб, які можуть постраждати, а 

також від розташування сусідніх будівель можуть використовувати одного або двох 

собак із кінологами. Забороняється використовувати службових собак не за 

призначенням, непідготовлених, які втратили свої службові якості або хворі. 

Під час використання розшукового (спеціального) собаки він завжди повинен 

бути попереду інспектора-кінолога. Відстань між інспектором-кінологом і собакою 

мають забезпечувати сприятливі умови для роботи собаки та надійне керування. 

Під час використання на службі службовим собакам через кожні 20– 30 хвилин 

безперервної роботи надається відпочинок на 8–10 хвилин. 

У разі використання собаки впродовж тривалого часу збільшується час його 

відпочинку. Відпочинок службового собаки після служби складає не менше 12 годин.  

Під час проведення робіт з пошуку вибухівки за допомогою спеціальних собак 

кінолог повинен мати засоби індивідуального захисту (бронежилет, каска), а 

спеціального собаку (залежно від обставин) рекомендовано одягати у спеціальний 

захисний жилет. 

Додатково можуть мати одорологічний прилад та шлейку із сигнальним 

ліхтариком (у разі ведення пошукових дій); ліхтарик (у разі використання собаки в 

умовах обмеженої видимості); ключі від дверей і люків (під час огляду пасажирських 

вагонів); налобник, панчохи для захисту лап та фляжку з водою для собаки (у разі 

використання собаки у спеку); захист для службового собаки (за потреби) [2]. 

Отже, визначивши межі огляду місця події, кінолог обстежує за допомогою 

розшукового собаки місця можливого знаходження вибухових пристроїв та вибухових 

речовин, здійснює обшук місцевості або приміщень для виявлення речових доказів або 

осіб, які переховуються, разом з іншими працівниками поліції бере участь у 

встановленні і затриманні осіб, причетних до вчинення кримінального 

правопорушення. За необхідності застосовує собаку для вибірки осіб, підозрюваних у 

вчиненні кримінального правопорушення. Якщо собака втратив слід, то працівник 

кінологічної служби діє за вказівкою керівника слідчо-оперативної групи.  

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів чи предметів зі схожими запахами 

забороняється торкатися їх та переміщати. При виявленні підозрюваного предмета 
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негайно інформується працівник вибухотехнічного підрозділу та вживаються заходи 

для захисту джерела запаху від механічних пошкоджень та обмеження доступу 

сторонніх осіб. 

Після закінчення роботи зі службовим собакою на місці події кінолог складає акт 

про застосування службового собаки  у двох примірниках, один з яких долучається 

слідчими до матеріалів кримінальної справи, а інший зберігається в кінологічному 

підрозділі, та довідку про результати застосування службового собаки або рапорт (у 

разі невикористання) з обов’язковим зазначенням причин невикористання собаки. 

Довідка про результати застосування службового собаки заповнюється слідчим, якому 

доручено проведення досудового розслідування, та не пізніше десяти діб після 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань надсилається до 

кінологічного центру ГУНП. Результати виїзду (виходу) кінолога зі службовим 

собакою заносяться до журналу обліку виїздів кінологів, що знаходиться у черговій 

частині підрозділу або у кінологічному центрі у чергового кінолога.Тільки після того, 

як буде складено протокол (всі необхідні документи) про відсутність вибухових 

пристроїв та небезпечних речовин на обʼєктах, які перевірялися, вони можуть 

відновлювати роботу. 

В підрозділі інспектор-кінолог оглядає, годує, напуває службового собаку та 

надає йому відпочинок, доглядає за спорядженням та приладами. З цього можна 

сказати, що кінолог - це спеціаліст по службовому собаківництву, який навчає і тренує 

собаку, знає її навики і реакцію на подразники, уміє їх науково інтерпретувати і таким 

чином пояснює достовірність фактів, встановлених службово-розшуковою собакою[3, 

с.29]. 

Отже, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення 

чи пошкодження обʼєктів власності має свої особливості та нерідко викликає певні 

труднощі. Насамперед це пов'язано із залученням додаткових служб, які виконують 

досить важливу роботу у перевірці факту замінування. Для того, щоб правильно діяти в 

даній ситуації, необхідно ретельно вивчити всі обставини даного злочину, а також 

наслідки, до яких це призвело. Тут важливо здійснити обмін досвідом та координацію 

зусиль при проведенні дій під час огляду місця події. Слід пам'ятати, що службові 

собаки становлять важливу частину при розслідуванні цього та інших кримінальних 

правопорушень. Вони допомагають ловити злочинців по гарячих слідах, шукають 

вибухові пристрої і наркотичні засоби. Їх роль при виконанні спецоперацій складно 

переоцінити. Законодавче закріплення статусу кінолога є головним інструментом 

ефективного забезпечення кримінально-процесуальної участі, зокрема, як учасника 

кримінального процесу, так і у взаємодії зі слідчим [4, с.149].  

Тому, правоохоронні органи Національної поліції повинні розробляти окремі 

схеми та плани дій взаємодії із кінологічною службою, використовувати все нові та 

нові заходи запобігання неправдивим повідомленням про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об'єктів власності, що в майбутньому призведе до значного 

зменшення цих злочинів. 
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ПРОБЛЕМИ БАНКРУТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Актуальність теми доповіді зумовлена тим, що донедавна в українському 

законодавстві була передбачена процедура банкрутства лише для юридичної особи чи 

юридичної особи-підприємця. Процедури банкрутства фізичної особи, що не є 

підприємцем, в Україні не існувало. Найбільш значущою зміною, запровадженою 

Кодексом з процедур банкрутства (далі Кодекс), стала можливість визнавати 

банкрутами фізичних осіб. 

В ст. 1 Кодексу визначено, що банкрутство - визнана господарським судом 

неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою 

процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному 

цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування 

ліквідаційної процедури [3].  

На відміну від юридичних осіб, визнання фізособи банкрутом є крайнім 

заходом. Навіть судова справа має назву не «про банкрутство», а «про 

неплатоспроможність». Суд визнає фізичну особу банкрутом лише в тому разі, якщо за 

жодних умов неможливо здійснити реструктуризацію її боргів [1].  

Підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство кредитором і 

боржником полягають у тому, що кредитор повинен мати судове рішення, яке 

підтверджує сукупну заборгованість у розмірі не менше 100 мінімальних зарплат. Він 

може подати заяву про відкриття провадження, якщо боржник не задовольнив його 

вимоги протягом 2 місяців після завершення встановленого для їх погашення строку. 

Боржник має право звернутися до суду із заявою про відкриття провадження, 

якщо: 

1. Він не менше 2 місяців не погашає кредити чи не здійснює інші планові 

платежі у розмірі більше як 50% щомісячних платежів по кожному із зобов’язань; 

2. Розмір його боргів перевищує вартість його майна більше як на 50%; 

3. Його сукупний дохід за останні 6 місяців чи сукупна вартість майна 

зменшилися на 50% за наявності непогашеної заборгованості; 

4. Він не має майна, на яке можна звернути стягнення. Цей факт має бути 

підтверджено постановою у виконавчому провадженні; 

5. Наявні інші обставини, які можуть свідчити про те, що у найближчий час 

боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні 

платежі. 

Боржник зобов’язаний звернутися до суду із заявою про відкриття провадження 

у справі про банкрутство, якщо: 

1. Сукупний розмір його боргів перевищує 300 мінімальних зарплат; 
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2. Ним було втрачено єдине джерело доходу внаслідок тяжкого захворювання, 

яке перешкоджає виконанню професійної діяльності. 

3. Задоволення вимог одного кредитора призведе до неможливості виконання 

зобов’язань перед іншими кредиторами. 

У разі невиконання боржником цього обов'язку до нього не застосовуватимуться 

положення Кодексу щодо звільнення від боргів. 

Процедура погашення боргів застосовується у разі визнання особи 

неплатоспроможною, тобто банкрутом. Погашення відбуватиметься за рахунок коштів, 

виручених від реалізації ліквідаційної маси боржника. 

Після прийняття заяви, суд призначає арбітражного керуючого випадковим 

автоматичним відбором. У боржника є 120 днів, впродовж яких діє мораторій на 

виплату боргів. Мораторій не поширюється на зобов’язання виплачувати аліменти. 

Кредитори за 30 днів мають подати всі свої вимоги до боржника. 

Упродовж відведених боржнику 120 днів (коли діє мораторій на виплату боргів) 

він разом із арбітражним керуючим зобов’язаний розробити план реструктуризації, 

узгодити його з кредиторами та подати до суду.  

План також містить умови прощення, списання та розстрочки боргів. 

Наприклад, податковий борг, старший за три роки, списується. А заборгованість з 

виплати аліментів, єдиний соціальний внесок та відшкодування шкоди життю та 

здоров’ю третіх осіб реструктуризації не підлягає. План розстрочки затверджується на 

5 років. Але якщо реструктурується кредит на житло, — на 10 років. На певних умовах 

строк може бути продовжено. Якщо план реструктуризації не виконується або 

кредитори не погодили його, або він не затверджений судом – фізична особа стає 

банкрутом [1]. 

На сьогодні справи про банкрутство розглядаються господарськими судами за 

місцем проживання фізичної особи. 

Нова процедура повинна була вирішити проблему банкрутства для громадян, 

створивши механізм реструктуризації і списання боргу. На практиці все виявилося не 

так просто. Як показує статистика, нова процедура поки що не набула популярності 

серед громадян-боржників. 

З жовтня 2019 року по вересень 2020 року було подано лише 402 заяви про 

неплатоспроможність. З них лише за 180 заявами (45%) було відкрито провадження, а 

завершити процедуру встигли лише у 29 справах (7%).  

Така невисока популярність нової процедури має кілька причин: ініціювати 

процедуру можуть лише боржники (законодавець не надав кредиторам право 

ініціювати процедуру неплатоспроможності фізосіб), заява про відкриття справи і 

необхідний пакет документів є досить складними (щоб ініціювати справу, боржнику 

необхідно підготувати заяву згідно з вимогами кодексу, до якої додати великий пакет 

документів), значні витрати (щоб почати процедуру, зараз боржнику необхідно 

авансувати 31 530 грн), продовження мораторію на звернення стягнення на іпотечне 

житло за валютними кредитами, який діє з червня 2014 року (відтак боржники не 

зацікавлені реструктурувати борги, оскільки банки не можуть звернути стягнення на 

іпотечне забезпечення за ними), новизна процедури (це спричинило деяку паузу в 

роботі суддів, адвокатів та арбітражних керуючих, які в перші місяці не знали, як бути з 

новим банкрутством для громадян) [1]. 

Як бачимо, нова процедура працює з обмеженими можливостями через 

виняткове право боржника ініціювати процедуру та продовження мораторію. 

Кардинальне зниження рівня заборгованості за нинішніх умов неможливе. Якщо ж 

надати кредиторам право ініціювати процедуру і зняти мораторій на стягнення 

іпотечного житла, економічний ефект буде значно більшим. 
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Через популізм політиків, а саме побоювання негативної соціальної реакції і 

падіння рейтингів, ці ринкові важелі поки що не активовані, а законодавство продовжує 

захищати боржників, а не кредиторів. 

Доречно було б згадати про досвід зарубіжних держав у врегулюванні цього 

питання. 

Процедура банкрутства фізичної особи у США була введена наприкінці ХІХ 

століття. Зараз її використовують більшість розвинених країн. В останні роки її почали 

активно запроваджувати нові країни-члени ЄС. В Німеччині створили найбільш 

демократичну для кредитора модель, що передбачає тривалий період для сплати боргів  

[2]. 

З метою уникнення зловживань фізичними особами, що отримують статус 

банкрута, у Польщі, приміром, особа зобов’язана щорічно звітувати перед судом про 

виконання плану погашення боргів, а також про всі отримані доходи і покупки, вартість 

яких у два рази перевищує розмір мінімальної місячної зарплати [2] . 

Банкрутство та пов’язані з ним проблеми особливо загострюються в кризові для 

держави періоди.  

Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 з 

12.03.2020 р. по 31.12.2020 р. впроваджено карантин на всій території України. І це 

стало не аби яким випробуванням не тільки для юридичних, а й для фізичних осіб. 

потрібно розуміти, що наслідки карантинних заходів можуть призвести до збільшення 

показників звернення до господарського суду із заявами про відкриття проваджень у 

справах про банкрутство. 

Станом на 1 листопада 2020 року з дати введення в дію Кодексу України з 

процедур банкрутства порушено 50 проваджень у справах про банкрутства фізичних 

осіб.  

Для запобігання зростання цих показників 4 грудня Верховна Рада підтримала в 

цілому як закони три президентські законопроекти № 4429, № 4430 і № 4431 про 

соціальну підтримку громадян і бізнесу на період протиепідемічних заходів. 

Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам надаватиметься у розмірі 8000 

грн. Отримати її зможуть наймані працівники, які втратили частину зарплати внаслідок 

посилення карантинних обмежень, та ФОПи, які втратили частину доходу через 

заборону на повноцінне функціонування.  

Виплати одноразової матеріальної допомоги забезпечуються застрахованим 

особам, які можуть втратити частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження 

додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, а також одноразової 

матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць 

найманих працівників та одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, 

понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

Тимчасово, протягом строку дії карантину та протягом шести місяців після його 

закінчення забезпечити можливість одержання державної підтримки суб’єктами малого 

і середнього підприємництва сфери громадського харчування [4]. 

Отже, банкрутство фізичних осіб — це процедура, мета якої є реструктуризація 

боргів або часткове звільнення від них. Процедура починається лише за заявою 

фізичної особи боржника і розглядається господарським судом за місцем знаходження 

боржника. Сторонами у справі про банкрутство виступають кредитори та боржник 

(банкрут). Порушити провадження у справі про банкрутство щодо фізичної особи 

складніше, ніж щодо юридичної особи (наприклад, провадження у справі про 

банкрутство щодо фізичної особи може бути відкрито лише за її власною заявою). Нова 

процедура банкрутства фізичних осіб, передбачена у Кодексі, не набула широкого 



197 

розповсюдження з таких причин: ініціювати процедуру можуть лише боржники, заява 

про відкриття справи і необхідний пакет документів є досить складними, значні 

витрати, продовження мораторію на звернення стягнення на іпотечне житло за 

валютними кредитами, який діє з червня 2014 року, новизна процедури. Проблема 

банкрутства є актуальною у зв’язку з впровадженням карантину на всій території 

України, адже протиепідемічні заходи спричинили економічну кризу в країні, рівень 

безробіття зростає. Держава намагається виконувати свою соціальну функцію, це 

проявляється у наданні соціальної підтримки громадян у вигляді грошової допомоги 

розміром вісім тисяч гривень для найманих працівників, які втратили частину зарплати 

внаслідок посилення карантинних обмежень, та ФОПів, які втратили частину доходу 

через заборону на повноцінне функціонування.  
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ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

З прийняттям у 2005 році Кодексу адміністративного  судочинства України, 

фізичні та юридичні особи отримали можливість звертатися до суду за захистом своїх 

прав, свобод та інтересів від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. 

Зважаючи на статистику розгляду судових справ Касаційним адміністративним судом, 

громадяни активно користуються цією можливістю. Так, за перше півріччя 2020 року 

на розгляд Касаційного адміністративного суду було подано 16 663 заяви, тоді як до 

Касаційного цивільного суду – 10 252, Касаційного господарського суду – 4 814, 

Касаційного кримінального суду – 4 773 [5]. Таким чином, адміністративні справи  на 

сьогоднішній день залишаються «в топі» порівняно з іншими юрисдикціями.  

 Поряд з цим, українське суспільство висловлює високий рівень недовіри до 

судової влади. Підтвердженням цього є результати соціологічного опитування Центру 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Гарник%20Л$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101211
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Разумкова, проведене у лютому 2019 р., в тому числі, серед учасників 

адміністративного процесу [4]. Однією із причин такої ситуації можна назвати 

неналежне застосування принципу верховенства права в адміністративному процесі.  

Судова реформа у 2017 році суттєво оновила норми Кодексу адміністративного 

судочинства України (далі - КАСУ). Зміни торкнулися багатьох інститутів 

адміністративного судочинства, в тому числі основоположних засад, на яких 

ґрунтується судовий процес, тобто принципів здійснення адміністративного 

судочинства. Однак, навіть  в цьому випадку важко говорити про повну досконалість 

норм адміністративного процесу. 

Принцип верховенства права є основоположним стрижнем всієї системи 

адміністративного судочинства України. КАСУ не дає визначення принципу 

верховенства права. У ст. 6 КАСУ передбачено, якщо так можна висловитися, складові 

цього принципу: 1. Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства 

права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються 

найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 2. Суд 

застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики 

Європейського суду з прав людини. 3. Звернення до адміністративного суду для 

захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції 

України гарантується. 4. Забороняється відмова в розгляді та вирішенні 

адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності 

законодавства, яке регулює спірні відносини [6].  

На думку О. А. Мілієнко, уявлення про верховенство права, відображене у КАСУ, 

не відбиває всіх аспектів верховенства права як такого, але воно дає змогу узагальнено 

розуміти спрямованість адміністративного судочинства, а також є своєрідним 

орієнтиром для створення системи критеріїв оцінки правомірності діяльності суб’єктів 

владних повноважень. На переконання вченої, очевидним є те, що верховенство права 

охоплює багато вихідних положень, які законодавство України не включає до його 

змісту [8, с. 20−21]. 

Зміст принципу верховенства права, як зазначає у своїх працях П. В. Вовк, в 

адміністративному судочинстві включає такі елементи: 1) можливість звернутися до 

адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів безпосередньо на підставі 

Конституції України; 2) забезпечення розгляду й вирішення публічно-правового спору 

в адміністративному суді за відсутності законодавства, що регулює спірні відносини, 

його неповноти, неясності чи суперечливості; 3) застосування в діяльності 

адміністративного суду судової практики Європейського суду з прав людини. У своїй 

сукупності ці елементи створюють підґрунтя для реалізації загальнолюдських 

цінностей, зокрема справедливості в публічно-правових відносинах. Адміністративні 

суди мають перевіряти адміністративні акти, дії або бездіяльність органів влади та її 

посадових осіб на відповідність Конституції й законам України[2, с. 263]. 

Принцип верховенства права, на думку  Д. О. Денисової,  є одним із головних, 

який повинен застосовуватись у здійсненні адміністративного судочинства. Його 

правильне застосування залежить від рівня правової підготовки, правової свідомості, 

правової культури кожного судді адміністративних судів. Застосування принципу 

верховенства права під час здійснення адміністративного судочинства дозволить 

забезпечити належний захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів 

владних повноважень [3, c. 120]. 

П.О. Баранчик стверджує, що стосовно адміністративного судочинства принцип 

верховенства права означає, що суди не мають застосовувати положення правового 
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акта, в т.ч. закону, якщо його застосування суперечить конституційним принципам 

права або порушуватиме права та свободи людини і громадянина [1, с. 143].  

Аналіз КАСУ показує, що принцип верховенства права є певною сукупністю 

керівних правил та вимог до адміністративного судочинства. Ці правила та вимоги  

сформульовані Європейським Судом із прав людини серед яких принцип доступності 

правосуддя, законність, правова визначеність, заборона чинити свавілля, дотримання 

прав людини, недискримінації та рівності перед законом і судом тощо. Як слушно 

зазначає Ж. М. Мельник-Томенко, принцип верховенства права не вичерпується лише 

названими вимогами та характеристиками, оскільки Європейський Суд з прав людини 

під час вирішення конкретних справ (у тому числі і тих, стороною яких є Україна) 

систематично збагачує його значення новими перманентними рисами та умовами 

дотримання. [7, c. 88]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

Конституція України, а саме – стаття перша визначає, що Україна є правова 

держава. В даному контексті поняття «правова держава» означає перш за все – 

реальність прав і свобод людини та суспільства, взаємну відповідальність держави та 

особистості. А також однією з ознак правової держави є високий рівень правової 

культури суспільства. Саме суспільство, на думку російського правознавця В.М. 

Сирих, яке глибоко розуміє свої права, сприяє проведенню їх у життя, утримує державу 
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в межах її безпосередньої суті – як органу управління справами суспільства [4, c. 10]. 

Тобто, із зазначеного можна припуститися такої думки, що правова культура випливає 

із загальної, а отже і є видом останньої. 

Сьогодні в правовій системі України відбуваються важливі структурні 

реформування, що мають кінцевою метою побудову демократичної держави на основі 

створення громадянського суспільства. Тому природно, що основними (стратегічними) 

напрямками розвитку правової системи суспільства України є формування такого 

державно-правового механізму, який забезпечить реалізацію прав та свобод людини і 

громадянина. Правова культура є одним із важливих чинників розвитку правової 

системи і демократизації суспільства, що характеризує поведінку людини з огляду на 

рівень і зміст її правового виховання, соціальної активності, юридичної освіченості та 

загальноосвітнього рівня.  

Подолання або хоча б послаблення проявів правового нігілізму, що суттєво 

гальмує розвиток правової системи в цілому. Виховання поваги до права та сприйняття 

його настанов кожним пересічним громадянином та на рівні суспільної думки є 

важливим завданням гармонічного розвитку правової системи. Успіхи демократичних 

перетворень залежать від того, наскільки право в суспільстві підтримується та 

поважається різними соціумами та кожним індивідом зокрема, тощо [2, c. 51]. При 

цьому варто звернути увагу на те, що правова культура, як важливий елемент правової 

свідомості, випливає як результат з процесу, а також послідовності набуття правових 

знань, що в результаті зумовлює настання пертурбацій в поведінці суб’єктів 

правомірної поведінки. 

Вважаємо, що правова культура є важливим компонентом ідеологічної 

підсистеми для функціонування всієї правової системи і визначає ідеологічне підґрунтя 

правового життя сучасної України. Правова культура пов’язана з правосвідомістю, що 

обумовлює їх функціонування в суспільстві взаємовпливом і взаємозалежністю. 

Функціонування правової культури суспільства детерміноване його правосвідомістю, 

правова культура охоплює правосвідомість у поєднанні з формами її прояву.  

Як відомо, елементом правової культури особи є правова свідомість, яка 

виражається у ставленні особи до права, її правових ціннісних орієнтаціях та 

переконаннях. Елементом структури правосвідомості є правова ідеологія як сукупність 

правових поглядів, що засновані на правових наукових знаннях та соціальному досвіді, 

і обумовлюються свідомим ставленням до права. Рівень правової культури 

визначається рівнем правосвідомості, ступенем її розвиненості й досконалості [2, c. 51].  

Зокрема, під час проведення дослідження було визначено, що залежно від носія 

(суб’єкта) правову культури диференціюють на правову культуру суспільства і правову 

культуру особи, як окремого індивідуум. Разом з тим, правова культура суспільства 

включає в себе усі явища, що проявляються в суспільних відносинах, а також – 

загальний рівень культури населення, ефективності законодавства, гарантування прав і 

свобод людини і громадянина, рівнем правової свідомості, законності і правопорядку. 

Водночас, правова культура особи складається із правових знань, правової свідомості, 

правомірної поведінки, правових переконань та ін.   

Також, що є не менш важливим – правова культура судді, яка безпосередньо 

впливає на рівень і формування правової культури всього суспільства. 

Сучасний стан правосвідомості українського суспільства характеризується 

глибокою внутрішньою суперечливістю, амбівалентністю, девіацією. Це пов’язано з 

процесами трансформації, що охопили всі виміри буття людини, поставили саму її в 
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екстремальну ситуацію вибору власної позиції, пошуку ідентичних власній особистості 

цінностей та світоглядних орієнтирів. За короткий історичний період зруйнувалась вся 

система звичних правових і політичних уявлень, настанов, цінностей, норм і 

стереотипів, які визначали життя пересічної людини в попередню епоху. 

Суперечливість суспільних перетворень, нові економічні реалії разом з політичними 

технологічними, ідеологічними та інформаційними новаціями викликали певну 

правову та ціннісну дезорієнтацію в суспільстві, поставили питання політичної 

ідентифікації та самоідентифікації як суспільства в цілому, так і окремої особистості [1, 

c. 8]. 

Проблема правової свідомості та правової культури ще тривалий час буде 

актуальною, а необхідність її дослідження безпосередньо випливає з конституційного 

проголошення України правовою державою. Це обумовлює потребу в неухильному 

зростанні й досягненні високого рівня правової культури кожного громадянина, кожної 

посадової особи, кожного державного службовця, і особливо професійних юристів-

правоохоронців (нинішніх курсантів навчальних закладів МВС України), які 

працюватимуть у сфері законотворчості, застосування та охорони права. Лише тоді 

рівень правової культури населення досягне найвищого щабля розвитку, лише тоді 

кожен громадянин держави відчує власну приналежність до правового життя країни, 

буде активним учасником правового процесу та матиме змогу самостійно аналізувати 

чинне законодавство, відзначаючи його здобутки та недоліки.  

Водночас слід наголосити на тому, що необхідно враховувати і 

неінституційний рівень правосвідомості, який є більш консервативним щодо глибинних 

змін. Так, український дослідник С. Третяк зазначає, що роки незалежності України 

змінили життя суспільства і свідомість людей. Але це не означає повної ліквідації тих 

деформацій правової свідомості населення, які склалися за роки радянської влади: 

тривалий час в Україні культивувалася ідея ототожнення права і законодавства. У 

сучасних умовах деформація правосвідомості пересічних громадян обумовлена 

соціально-економічними проблемами українського суспільства: низьким рівнем життя, 

остаточно не сформованою класовою структурою вітчизняного соціуму, нестабільною 

політичною та економічною ситуацією. До цього слід додати вікові традиції правового 

нігілізму (оскільки Україна довгий час входила до складу інших держав, то право 

сприймалося часто-густо як інструмент примусу з боку пануючої держави) та 

пріоритетність традицій і звичаїв, що сформувалися в межах національних громад [4, c. 

11]. 

Рівень правової культури залежить від чинників, які характеризують рівень 

правосвідомості, досконалості законодавства, організації роботи з його дотримання, 

стан законності й правопорядку, структура якої є не лише багатоаспектною, а й 

багатогранною, яка складається з багатьох елементів. Одним із них є досягнення 

якісного стану юридичної охорони та захисту основних прав і свобод людини та 

громадянина. Показником такого стану необхідно вважати: наявність демократичного, 

гуманістичного, справедливого законодавства, його відповідність міжнародним 

правовим стандартам у сфері прав людини; існування ефективних національних 

правових засобів та процедур для захисту конституційних прав і свобод; реальна 

можливість звернутися до міжнародних правових інституцій – Європейської Комісії з 

прав людини, Європейського Суду з прав людини. Не менш важливим елементом 

правової культури суспільства є ступінь впровадження у практику суспільного і 

державного життя принципів верховенства права і закону.  
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Криза права, сучасної правової свідомості, як важелі правової культури, 

зумовлена загальною кризою суспільних відносин в Україні, з якої має вийти 

українське суспільство. Вимога знати, поважати і виконувати закони має бути однією з 

першочергових завдань у вихованні молодого покоління. Правове виховання має стати 

важливим регулятором поведінки, важливим каналом засвоєння колективного досвіду 

суспільства [3, c. 159]. 

Підсумовуючи все вищевикладене, ми дійшли висновку, що на стан правової 

культури всього суспільства впливає, перш за все, рівень правової культури кожного 

громадянина як індивідуума. Ба більше, високий рівень правової культури забезпечує і 

гарантує локалізацію, блокування, а також організацію належній протидії негативним 

явищам і процесам, що характеризують протиправну поведінку. Саме тому будь-які 

відхилення в поведінці від зазначених законодавцем вимог суперечать змісту правової 

культури. Щодо шляхів подолання, тобто підвищення, низького рівня правової 

культури – розвиток правового виховання і освіти, що в свою чергу передбачає 

виховання і повагу до законів держави, у якій проживає особа, та необхідності їх 

суворого дотримання, належне інформування про чинне законодавство, боротьба з 

правовим нігілізмом, розширення досліджень на дану тематику тощо. 
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ШАХРАЙСТВО ПОВ’ЯЗАНЕ ІЗ ЗАВОЛОДІННЯМ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА, 

ВЧИНЕНЕ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ГРУПОЮ 

Шахрайство це насамперед будь-яке незаконне діяння, яке характеризується 

обманом, приховуванням, або зловживанням довірою. Шахрайські посягання з метою 

заволодіння колективним майном (майном юридичних осіб) учиняються за місцем 

перебування власників чи зберігання їхніх цінностей. У сучасних умовах дедалі 

частіше шахрайські діяння відбуваються в установах  чи на підприємствах, де 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nchnpu_022_2011_5_3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npnau_2016_4_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/37843
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укладаються угоди: на біржах, у брокерських конторах, посередницьких фірмах, 

агентствах із нерухомості, адвокатських і нотаріальних бюро, під час аукціонів. Всі ці  

дії не залежать від загрози насильства або застосування фізичної сили. Місце вчинення 

злочину обирається з урахуванням можливості реалізації обраного способу злочину, 

предмета посягання, особи жертви. Серед характерних ознак особи потерпілого за 

результатами дослідження є азарт, жадібність, віра у щасливий випадок, неуважність, 

імпульсивність, підвищена самовпевненість та емоційна неврівноваженість. 

Шахрайство чинять суб`єкти та організації для отримання грошей, майна чи 

послуг, а також для уникнення оплати чи невиконання послуг або для забезпечення 

особистої чи ділової переваги. Шахрайський обман є таким впливом на поведінку 

власника майна або особи, що відає майном чи охороняє його, який здатний ввести цю 

особу в оману стосовно добровільних дій із передачі майна винному. Шахрайський 

обман передбачає передачу злочинцю майна самим потерпілим або іншою особою. 

Предметом посягання під час шахрайства можуть бути матеріальні цінності у 

всій їх різноманітності, грошові кошти, право на майно. Це можуть бути готівка чи 

безготівкові гроші, товари, сировина, напівфабрикати. Характеристика предмета 

посягання має значення для встановлення особи злочинця. Своєю чергою, спосіб 

шахрайства, пов’язаний із фіктивним представництвом, а також створенням 

(придбанням) зі злочинною метою суб’єкта господарювання, передбачає скоординовані 

дії декількох осіб. Тому значну частину серед досліджуваної категорії шахрайств 

становлять групові посягання. Під час безпосередньої характеристики цих злочинних 

груп можна зробити висновок, що для них є характерними невелика кількість 

учасників, а саме (у межах двох-трьох осіб), проста організаційна структура, достатньо 

високий професіоналізм організаторів, а іноді й виконавців і пособників злочинів. 

Особа шахрая з фінансовими ресурсами характеризується досягненням нею певного 

віку та накопиченням досвіду. За результатами вивчення судово-слідчої практики 

з’ясовано, що серед таких шахраїв переважають особи зрілого і літнього віку (вікова 

група 40–49 років). Більшість шахраїв із фінансовими ресурсами становлять чоловіки – 

майже 78%; решта – жінки. 

На основі емпіричних досліджень щодо сучасних (новітніх) шахраїв із 

нерухомістю – це здебільшого чоловіки (68%), віком від 26 до 45 років (63,0%), з 

вищою освітою (55,0%), що раніше не притягались до кримінальної відповідальності 

(87,0%) та не зловживають спиртними напоями та наркотичними засобами (85,0%). 

 Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів, повʼязаних із незаконною 

приватизацією державного та комунального майна, передбачена ст. 233 КК України [1]. 

Також слід зазначити, що  відповідно до ст. 1 Закону № 280 право комунальної 

власності - право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно 

користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить 

їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Із-поміж типових 

способів підготовки до вчинення такого злочину слід назвати: 

 1) вивчення особливостей приватизаційного процесу або отримання з цього 

приводу консультацій у спеціалістів (знаходження прогалин у законодавстві); 

2) виготовлення підроблених приватизаційних документів;  

3) підшукування співучасників, зокрема посадових осіб із тих, що причетні до 

процесу приватизації;  

4) підшукування підставних осіб, які братимуть участь у торгах на аукціоні. 

 А безпосереднім способом учинення злочину, повʼязаного з приватизацією, є: 

заниження вартості приватизаційного майна у спосіб, не передбачений законом;  

використання для приватизації майна підроблених приватизаційних документів;  

приватизація майна, яке за законом не підлягає приватизації; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
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Предметом посягання є обʼєкти державної або комунальної власності, що 

можуть, відповідно до Закону, приватизуватися, та пакети акцій чи акціонерних 

товариств, утворених в процесі приватизації або корпоратизації. 

 Поліцейському під час розслідування злочинів, повʼязаних із незаконною 

приватизацією майна, для початку потрібно зʼясувати:  

1)що стало безпосереднім предметом злочинного посягання (який конкретно 

обʼєкт державної чи комунальної власності було приватизовано);  

2) хто є покупцем обʼєкта приватизації (перелік покупців обʼєкта приватизації, 

чи є вони правомочними, чи вчасно подали відповідні документи для участі в 

приватизації тощо);  

3) яка реальна вартість обʼєкта приватизації;  

4) яка методика застосовувалася для визначення вартості обʼєкта приватизації, 

хто її проводив;  

5) період, упродовж якого відбувалася приватизація обʼєкта;  

6) орган, який розглядав питання приватизації обʼєкта, чи був дотриманий 

визначений порядок проведення приватизації;  

7) якої шкоди було завдано внаслідок вчинення злочину;  

8) які обставини сприяли вчиненню злочину.  

Слід зазначити що в даній ситуації для слідчого важливо знати порядок 

приватизації майна. Це дає можливість визначитися із можливими джерелами 

отримання доказової інформації, спланувати проведення слідчих (розшукових) дій та 

інших заходів. Знання про приватизацію майна також відіграє важливу роль при допиті 

слідчим. Адже йому найчастіше доводиться стикатися зі специфічною термінологією, 

за допомогою якої висловлюється більшість допитуваних. А при відсутності належного 

досвіду ці допитувані відразу ж помічають некомпетентність слідчого, його непевність 

у фактичних даних, використовуючи всі ці «слабинки» у власних цілях. І врешті метою 

допитів є передусім зʼясування загальної картини події, що мала місце, схеми вчинення 

тієї або іншої операції, розшифрування численних документів, бухгалтерських 

проводок, рахунків та окремих цифрових записів і одержання відповідних пояснень 

щодо них. І якщо слідчий недостатньо добре орієнтується у відповідних економічних 

питаннях, йому потрібно розпочинаючи розслідування, заповнити цю прогалину[4].   

Відповідно розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними 

групами, має певні особливості. Саме отриманню інформації про організовану групу, її 

структуру, цілі, спрямованість, особливості злочинної діяльності сприяє допит різних 

за своїм процесуальним становищем осіб. Цілеспрямованість допиту членів 

організованих злочинних груп пов’язана з правильним визначенням предмета допиту. 

Предмет допиту організаторів (керівників) злочинної групи може охоплювати: у кого 

виник задум організації злочинної групи; яка злочинна діяльність передбачалась; хто є 

учасником злочинної діяльності; які способи застосовувались при вчиненні злочинів; 

чи брав участь у вчиненні злочинів сам організатор, які його функції; яка ієрархія у 

злочинній групі; які заходи конспірації; чи мали місце корумповані зв’язки, хто надавав 

допомогу в існуванні злочинної групи; які способи втягнення у групи нових членів; які 

канали отримання розвідувальної інформації; у чому полягали дії групи захисту; яким 

чином були отримані злочинні доходи; як здійснювався розподіл незаконних доходів 

серед членів злочинної групи. Під час допиту організатора можуть бути з’ясовані й 

інші обставини. Що стосується допиту члена організованої злочинної групи, то тут 

необхідна ретельна підготовка, яка охоплює складання письмового плану допиту. У 

процесі планування важливо визначити «слабку ланку» особи, тактику допиту. А члени 

організованих злочинних груп у багатьох випадках відмовляються від давання 

показань. Тому важливо знову ж таки виявити найбільш «слабку ланку» в структурі 
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організованої групи, використовувати конфліктні стосунки між окремими членами 

угруповання.  

Також важливою слідчою дією відповідно до ст. 264 КПК є зняття інформації з 

електронних інформаційних систем. Ця дія дозволяє отримати відомості про злочинне 

формування, його склад, зв’язки, про злочини, що замишляються або вчинені, ролі та 

функції учасників організованої групи, місця зустрічей та ін. Аналіз записів 

телефонних переговорів вимагає мобільного реагування оперативних працівників щодо 

перевірки інформації, слугує необхідною базою для розробок тактичних і оперативно-

тактичних операцій, передбачає можливим використовувати отримані дані при 

провадженні інших слідчих дій [2]. 

Отже, на практиці шахрайство у вузькому розумінні цього терміна згідно з 

правовою кваліфікацією Кримінального кодексу України кваліфікують як дію, 

спрямовану на заволодіння чужим майном або на набуття права на майно за допомогою 

обману чи зловживання довірою. Як свідчить статистика, що в середньому шахрая 

викривають приблизно через півтора року після початку його "діяльності", причому 

найчастіше виявляють шахрая абсолютно випадково – через комунікації між 

співробітниками. Потрібно пам'ятати, що в основі всіх видів шахрайських дій 

співробітників лежить недосконалість окремих нормативно-правових актів, складність і 

багатоступінчастість фінансово-економічних зв'язків усередині підприємства, 

заплутана система обліку й контролю співробітників, некомпетентність і юридична 

непоінформованість, безпечність і надмірна довірливість керівників [5]. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕМЕЙНЫХ СУДОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

В ст. 60 Конституции Республики Беларусь закреплено право граждан на 

судебную защиту. Указанное право имеет каждый гражданин, в том числе и 

несовершеннолетний, который в соответствии с законом может защищать свои права и 

законные интересы в суде самостоятельно либо с помощью представителей. Судебный 

порядок защиты является основной формой защиты прав ребенка.  В последнее 

десятилетие  получила распространение точка зрения о необходимости вынесения 

https://ligazakon.net/document/view/T012341?ed=2019_02_26&
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF20P00A.html
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определенной категории дел, затрагивающих права и законные интересы 

несовершеннолетних детей, за пределы компетенции обычных судов (о необходимости 

создания в Республике Беларусь ювенальной юстиции). 

Ювенальная юстиция – термин международный, обозначающий 

специализированную систему правосудия в отношении несовершеннолетних, 

включающий в себя совокупность концепций и схем влияния на подростков. Подобные 

суды в различных модификациях успешно существуют во многих странах мира: 

Италии, Японии, Польше, Франции, Англии, США. В 1910-1917 годах в России была 

создана система судов по делам несовершеннолетних, где правосудие осуществлял 

единолично мировой судья. Эти суды отличались такими признаками, как 

конфиденциальность судебного разбирательства, отсутствие формальной процедуры, в 

том числе обвинительного акта, упрощенное производство, сводившееся в основном к 

беседе судьи с подростком при участии попечителя, применение попечительского 

надзора в качестве основной меры воздействия [1, c. 26]. В советское время была 

неудачная попытка вновь воссоздать подобную модель правосудия для 

несовершеннолетних. Мнения ученых о предполагаемой судебной реформе резко 

разошлись. Одни ученые говорили о введении отдельных специализированных судов 

по делам несовершеннолетних, другие считали, что дела с участием 

несовершеннолетних можно рассматривать в общих судах, но с учетом специфики этих 

дел [2, с. 51]. В итоге идея создания ювенальной юстиции реализована не была. 

 По мнению автора, данную идею необходимо возродить. В соответствии со ст. 

28 Кодекса  Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей в системе судов 

общей юрисдикции могут создаваться специализированные суды. В этом контексте 

предлагается создать специализированные суды с участием ребенка либо 

затрагивающим его права и законные интересы и назвать их семейными судами.      Э.Б. 

Мельникова обращает внимание на разницу между судом по делам 

несовершеннолетних и семейным судом. Суд по делам несовершеннолетних 

занимается главным образом несовершеннолетними правонарушителями, а семейный 

суд может рассматривать дела, возникающие из уголовных, гражданских, семейных и 

административных правоотношений [1, с. 26]. Идея создания семейного суда отражает 

стремление отнести все вопросы, касающиеся несовершеннолетнего, к юрисдикции 

одного определенного судебного органа. Данный орган должен рассматривать все 

вопросы, которые  возникают в судебном процессе с участием ребенка либо 

затрагивают его права и законные интересы (опека, попечительство, санкции в 

отношении родителей и ребенка).  В качестве примера можно привести 

специализированный детский департамент суда Гааги (Нидерланды), который 

рассматривает дела о назначении опеки, помещении детей в специализированные 

учреждения, уголовные дела, бракоразводные процессы, чему предшествует процесс 

подготовки судей к рассмотрению дел и последующий контроль со стороны суда за 

исполнением вынесенных решений, связанных с защитой прав и законных интересов 

ребенка. Судьи  после длительной и тщательной подготовки дела, (включая личное 

знакомство с ребенком, условиями его жизни), проводят неформальную беседу с 

ребенком. Обстановка в процессе больше походит на доверительный разговор, чем на 

судебное заседание. Судья правомочен решать вопросы о мерах перевоспитания 

подростка, контроле за ним, назначения опекуна или наблюдателя, который будет 

осуществлять помощь семье в преодолении внутренних конфликтов и построении 

стратегии взаимоотношений с ребенком. При этом может применяться такая мера 
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воздействия, как временное помещение ребенка в специализированный интернат, 

расходы на содержание в котором несут родители ребенка. Возможность рассмотрения 

вопросов как уголовного, так и семейного права одним судьей, уже знакомым с 

ребенком и его проблемами, повышает эффективность принятых судом решений. 

По мнению автора, судьи, рассматривая дела с участием ребенка, либо 

затрагивающие его права и законные интересы, должны в первую очередь исходить из 

приоритета прав детей, заменять карательные санкции в отношении 

несовершеннолетних на меры превентивного, профилактического характера, знать 

нравственно-психологические особенности подростка, иметь значительный опыт 

работы и определенную специальную подготовку. Эта подготовка должна заключаться 

не только в знании внутреннего (национального) законодательства, но и в изучении 

международных стандартов защиты прав детей. Кроме того, судьи должны знать 

основы психологии для осуществления правосудия с участием ребенка.  

Правильному разрешению дел в семейном суде может способствовать 

привлечение в его состав, наряду с профессиональными судьями, педагогов, 

психологов, психотерапевтов. 

 Таким образом, состав семейного суда будет отличаться от судов общей 

юрисдикции не только количественно, но и качественно. Поскольку дела с участием 

ребенка отличаются особой сложностью, и их рассмотрение требует большого опыта, 

то судьями в специализированные  семейные суды должны назначаться лица, имеющие 

определенный стаж работы судьей районного (городского) суда (по нашему мнению не 

менее трех лет), при достижении определенного возраста (например, 30 лет). Для 

создания семейных судов требуется комплексная реформа судоустройства, принятие 

ряда иных, более гуманных процессуальных норм для осуществления правосудия с 

участием ребенка, а также использование положительного мирового опыта в этой 

области. Эти меры будут являться важным шагом на пути приведения системы защиты 

прав ребенка в Республике Беларусь в соответствие с общепризнанными принципами и 

нормами  международного права. 

В заключении хотелось отметить, что, несмотря на произошедшие изменения, 

касающиеся вопросов защиты прав и законных интересов детей, и достижение 

позитивных результатов, в нашем обществе сохраняется ряд проблем. Одно из 

направлений работы – создание в Республике Беларусь специализированных семейных 

судов. Судьи, рассматривая дела с участием ребенка должны знать нравственно-

психологические особенности подростка, иметь определенный стаж, опыт работы, 

специальную подготовку и достичь определенного возраста. Подготовка должна 

заключаться не только в знании национального законодательства, но и в изучении 

международных стандартов защиты прав детей, основ психологии для осуществления 

правосудия с участием ребенка. Работа с родителями и детьми, в основном, должна 

иметь не карательную, а общесоциальную направленность, (например, обеспечение 

надлежащего уровня жизни, оказание психологической помощи). Для этого и нужна 

специальная система правосудия. 
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КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ 

Корупція — одне з найнебезпечніших для суспільства та держави явищ. Вона 

підриває авторитет державного апарату, дискредитує його діяльність, руйнує основні 

принципи, на котрі спирається будь-яка демократична держава, принципи рівності 

громадян перед законом, справедливості, неупередженості правосуддя, захищеності 

людини правоохоронними структурами від різного роду протиправних посягань і 

свавілля чиновників та ін. Корупція підриває довіру людей до влади, дискредитує 

ринкові механізми розвитку конкуренції та запобігання монополізму в економіці, 

сприяє лобіюванню законодавчих і нормативних актів, масштабним зловживанням і 

злочинності. Крім цього, корупція завдає державі значної економічної та політичної 

шкоди, серйозно гальмує поступальний розвиток суспільства. Корупція перероджує 

державний апарат, призводить до того, що чиновництво перестає виконувати своє 

основне завдання — служити народові, суспільству, забезпечувати реалізацію 

конституційних прав громадян. 

На міжнародному рівні немає єдиної точки зору на визначення поняття 

“корупція”. Так, ні Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 року, ні 

Конвенція ООН проти корупції 2003 року не дають конкретного загальноприйнятого 

визначення поняття “корупція”. У статті 8 Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності від 15.11.2000 року, яка називається “Криміналізація 

корупції” дається перелік діянь, що є корупційними і мають бути криміналізовані 

кожною державою: 

a) обіцянка, пропозиція або надання публічній посадовій особі, особисто або 

через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи або 

іншої фізичної чи юридичної особи для того, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку 

дію або бездіяльність при виконанні своїх службових обов’язків; 

b) вимагання або прийняття публічною посадовою особою, особисто або через 

посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи або іншої 

фізичної або юридичної особи для того, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію 

чи бездіяльність при виконанні своїх службових обов’язків [1; 2; 3; 4]. 

Корупція як явище існує в будь-якій державі, відмінність полягає в її 

масштабах, ступені впливу на найважливіші соціально-політичні та економічні 

процеси. На карті світу є як тотально корумповані держави, так і демократичні держави 

з низьким рівнем корупції. Загальноприйнятим показником корумпованості держави є 

Індекс сприйняття корупції. 

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) – показник, який 

з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама 

організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 

досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. 

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. 

Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, 

максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті 

суспільства. 
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За результатами дослідження за 2019 рік лідерами СРІ є Данія (87 балів), Нова 

Зеландія (87 балів), Фінляндія (86 балів), Сінгапур (85 балів), Швеція (85 балів), 

Швейцарія (85 балів), Норвегія (84 бали), Нідерланди (82 бали), Німеччина (80 балів) 

[5]. 

Стан корумпованості Української держави за Індексом сприйняття корупції 

оцінюється в 30 балів, або не дуже почесне 126 місце зі 180 країн [5]. 

На початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 

рекомендацій, які б могли покращити показники України в СРІ. Станом на кінець року, 

було виконано або частково виконано лише 6 з них, і ті в останньому кварталі 2019 

року. 

Виконано (2): 

1. Монополію СБУ на прослуховування (зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж) скасовано. Так само, як і державну монополію на 

проведення експертиз, що дозволить уникнути штучного затягування розслідування. 

Також Верховна Рада визначила порядок вручення підозри спеціальним 

суб’єктам. Раніше цим формальним моментом часто зловживала сторона захисту. 

Водночас, досі в КПК залишаються положення, які негативно впливають на якість та 

ефективність досудових розслідувань. Наприклад, детективи обмежені у тривалості 

розслідування, що може негативно вплинути на його повноту. 

2. 6 червня 2019 року Конституційний Суд України скасував дискримінаційне 

електронне декларування для антикорупційних активістів. Суд дійшов висновку, що 

обмежує гарантовану Конституцією свободу політичної та громадської діяльності та 

може використовуватися для переслідувань. 

Виконано частково (4): 

1. 18 жовтня набув чинності закон, який розпочав перезавантаження НАЗК. 

Агентство позбулося колегіальності, а очільника обирали за участі міжнародних 

експертів. НАЗК наприкінці року отримало автоматизований доступ для перевірки е-

декларацій до 3 необхідних реєстрів, які залишались непід’єднаними. 

2. Після позачергових парламентських виборів, 19 вересня 2019 року вдалося 

ухвалити законопроєкт у сфері публічних закупівель. Новий закон почав діяти з 19 

квітня 2020 року та гармонізований зі стандартами ЄС. Разом з тим, питання 

ефективного моніторингу закупівель Держаудитслужбою залишається актуальним. 

3. Парламент передбачив можливість приватизації 500 державних підприємств 

через систему електронних аукціонів ProZorro.Sale. У жовтні 2019 року Верховна Рада 

скасувала заборону на приватизацію низки ДП. 

Від жовтня 2019 року набув чинності Кодекс з процедур банкрутства та було 

прийнято постанову Кабміну про проведення електронних аукціонів для продажу 

майна неплатоспроможних підприємств через систему ProZorro.Продажі. 

4. Практика використання відкритих бюджетів помірно зростає. Зокрема, в 

Україні функціонує державний веб-портал бюджету для громадян. Уряд погодив 

склади наглядових рад у низці ДП, зокрема це “Адміністрація морських портів 

України”, “Міжнародний аеропорт «Бориспіль»”, “Укрзалізниця”, “Укргідроенерго”. 

Проте за попередній рік процес створення наглядових рад у місцевих громадах при 

комунальних підприємствах суттєво не прискорився. 

Не виконано (6):  

1. Забезпечення ефективної роботи реєстру бенефіціарів 

2. Посилення контролю за фінансуванням політичних партій 
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3. Зміна способу формування органів суддівського самоврядування 

4. Повернення довіри до Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури 

5. Позбавлення СБУ та Нацполіції повноважень у сфері боротьби з 

економічною злочинністю 

6. Покарання винних в організації нападів на антикорупційних 

активістів [5]. 

Задля зниження рівня корупції в Україні та збільшення довіри до владних 

інституцій з боку громадян та бізнесу, Transparency International Ukraine розробила ряд 

рекомендацій, які необхідно впровадити у 2020 році. 

1. Формування незалежної та професійної судової влади. Запровадити нову 

процедуру призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради 

правосуддя. Забезпечити максимально ефективне очищення системи від недоброчесних 

суддів на всіх рівнях. Залучити до цього процесу громадськість та міжнародних 

експертів. 

2. Забезпечення незалежності та спроможності органів антикорупційної сфери. 

Законодавчо забезпечити операційну спроможність САП та інституційну незалежність 

НАБУ і ДБР. Провести незалежну зовнішню оцінку діяльності із залученням 

міжнародних партнерів. Вдосконалити законодавство щодо інституту депутатської 

недоторканності, викривачів та реалізації АРМА функцій з управління. 

3. Позбавлення Служби безпеки України повноважень у сфері протидії 

економічним і корупційним злочинам. Це дозволить спецслужбі звільнити кадрові та 

інші ресурси для ефективної боротьби із загрозами національній безпеці та 

зосередитися на контррозвідці й протидії тероризму. Окрім того, варто позбавити такої 

можливості інші органи правопорядку. Забезпечити створення незалежного Бюро 

фінансових розслідувань. 

4. Підвищення ефективності систем запобігання політичної корупції. 

Удосконалити загальні засади та особливості приватного фінансування партій. 

Підвищити ефективність системи державного фінансування партій. Оптимізувати 

процедури, пов’язані з поданням партіями фінансової звітності, підвищити 

ефективність державного контролю та юридичної відповідальності за дотриманням 

законодавства про фінансування партій. 

5. Запуск відкритого та підзвітного процесу приватизації державного майна. 

Запустити прозорий процес підготовки та реалізації державного майна. Забезпечити 

ухвалення пакету законодавчих змін для пришвидшення приватизації. Забезпечити 

підзвітність підприємств, що залишаються у власності держави [5]. 

На кінець 2020 року жодний із вказаних вище заходів не виконаний у повному 

обсязі. Потуги Президента України та його команди щодо реформи судової влади, 

вдосконалення діяльності правоохоронних, зокрема спеціалізованих антикорупційних 

органів наштовхуються на значний опір з боку деструктивних сил у парламенті та на 

місцях і не дають позитивних результатів. Сподіватися, що найближчим часом в 

Україні наростатиме протидія корупції не доводиться. Основною причиною цього є 

відсутність політичної волі в українських керманичів подолати корупцію. 

Сподіваємося, що на політичній арені з’явиться український Лі Куан Ю й подолає 

корупцію, як це було в Сінгапурі. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РΟЗВИТКУ ЗΟБΟВ’ЯЗАЛЬНΟГΟ ПРАВА  

Закοнοдавче визначення «зοбοв’язання» на сьοгοдні не викликає οсοбливих 

запитань, прοте під впливοм єврοпейськοї інтеграції та інтернаціοналізації права 

пοтребує певнοгο удοскοналення. Адже критерії відмежування зοбοв’язань від інших 

пοдібних категοрій цивільних правοвіднοсин (кοрпοративних, реституційних тοщο) 

залишаються дискусійними. Так, реституційні зοбοв’язання наділені οбοв’язкοм 

передати майнο, οскільки на стοрοну, щο οтримала майнο на викοнання дοгοвοру, який 

згοдοм був визнаний судοм недійсним, закοнοм пοкладенο οбοв’язοк передати майнο 

(пοвернення οдержанοгο) кοнтрагенту, який, у випадках неοтримання викοнання за 

відпοвіднοю угοдοю, наділяється правοм вимагати від іншοї стοрοни передачі 

відпοвіднοгο майна (ч. 3 ст. 503 ЦК України). Щο ж дο кοрпοративнοгο зοбοв’язання, 

тο вартο зазначити, щο гοспοдарське тοвариствο такοж зοбοв’язане періοдичнο 

здійснювати дії пο οплаті грοшей (дивідендів) іншим οсοбам (акціοнерам, учасникам), 

відпοвіднο ці ж інші οсοби мають правο вимагати від тοвариства викοнання таких 

οбοв’язків. Οтже, критерій рοзмежування зοбοв’язальних правοвіднοсин є нечітким і 

пοтребує певнοгο удοскοналення. Усунути такий недοлік мοжливο шляхοм дοпοвнення 

ст. 509 ЦК України пοлοженням прο мοжливість застοсування загальних пοлοжень прο 

зοбοв’язання і дο інших цивільних правοвіднοсин, якщο інше не випливає із суті цих 

правοвіднοсин.  

В Цивільному кодексі України не прοведенο рοзмежування між дοгοвірним і 

пοзадοгοвірними (деліктними, кοндикційними) зοбοв’язаннями, не визначені й 

οсοбливοсті їх правοвοгο регулювання. Таке рοзмежування є неοбхідним на сьοгοдні, 

адже співвіднοшення загальних пοлοжень прο зοбοв’язання з правилами щοдο οкремих 

видів пοзадοгοвірних зοбοв’язань зοбοв’язання внаслідοк запοдіяння шкοди і 

зοбοв’язань, щο виникають внаслідοк безпідставнοгο набуття майна, дисгармοніюють 

між сοбοю.  

Всебічний аналіз закοнοдавства, щο регулювалο οбοрοт цивільних прав, надав 

мοжливість дійти виснοвку прο те, щο в радянський час зοбοв’язання в οснοвнοму 

ґрунтувалися на директивних планοвих актах держави. Усі інші зοбοв’язання, в тοму 

числі й пοзадοгοвірні, істοтнο не впливали на загальні підхοди щοдο визначення 
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οснοвних напрямків регулювання зοбοв’язальних віднοсин. Так, серед принципів 

викοнання зοбοв’язань істοтними визнавалися принципи реальнοгο викοнання 

зοбοв’язань, належнοгο викοнання зοбοв’язань, екοнοмічнοсті, взаємοдії стοрін тοщο 

[1, с.233]. Зрοзумілο, щο принципи співрοбітництва чи екοнοмічнοсті жοдним чинοм не 

мοжуть пοширюватися на деліктні зοбοв’язання.  

Врахοвуючи те, щο юридичні принципи – це οснοвні засади, які характеризують 

οсοбливοсті данοї системи права, в яких виражені гοлοвні ідеї, щο прοнизують усі її 

клітини і клітинки, структурні підрοзділи [2, с.98], у зοбοв’язальнοму праві 

першοчергοвими є принципи свοбοди дοгοвοру; свοбοди підприємницькοї діяльнοсті, 

яка не забοрοнена закοнοм; судοвий захист цивільнοгο права та інтересу; 

справедливість, дοбрοсοвісність, рοзумність. 

Ці принципи мають важливе значення як для дοгοвірних, так і для пοзадοгοвірних 

зοбοв’язальних правοвіднοсин, адже у разі визнання наявнοсті у стοрін зοбοв’язання слід 

дοтримуватися не лише свοбοди дοгοвοру, підприємницькοї діяльнοсті, яка не забοрοнена 

закοнοм, судοвοгο захисту, але й вимοг справедливοсті, дοбрοсοвіснοсті, рοзумнοсті, 

звичаїв, в тοму числі звичаїв ділοвοгο οбοрοту. Такий підхід, у разі виникнення спοру між 

суб’єктами, дοзвοлить судοвій практиці не οбмежуватися перевіркοю фοрмальнοї 

відпοвіднοсті дій стοрін щοдο умοв зοбοв’язання, а οцінювати зазначені дії з тοчки зοру 

рοзумнοсті і справедливοсті, щο безумοвнο сприятиме οздοрοвленню усьοгο майнοвοгο 

οбοрοту. Прикладοм мοжуть слугувати пοлοження ЦК Нідерландів, відпοвіднο дο яких 

кредитοр і бοржник зοбοв’язані дοтримуватися вимοг справедливοсті, дοбрοсοвіснοсті та 

рοзумнοсті у взаємних віднοсинах; зοбοв’язання, щο зв’язує їх в силу закοну, звичаїв абο 

угοди є дійсним у тій мірі, наскільки це прийнятο в даних οбставинах з міркувань 

рοзумнοсті і справедливοсті (ст. 2) [3].  

У Німецькοму Цивільнοму Улοженні містяться схοжі за свοїм змістοм 

пοлοження, згіднο з якими: кοжна із стοрін мοже бути зοбοв’язана врахувати права, 

правοві блага і інтереси іншοї стοрοни; бοржник зοбοв’язаний здійснювати викοнання 

сумліннο, як цьοгο вимагають звичаї ділοвοгο οбοрοту (п. 2 параграф 241, параграф 

242) [4].  

Οкрім неοбхіднοсті впрοвадження цивільних засад дο Цивільного кодексу 

України, наявнοю є пοтреба у виділенні в главі 47 ЦК України й інших зοбοв’язальнο-

правοвих кοнструкцій, зοкрема: альтернативнοгο, сοлідарнοгο, факультативнοгο, 

натуральнοгο зοбοв’язання.  

У Цивільному кодесі України йдеться лише про часткοве, альтернативне та 

сοлідарне зοбοв’язання виключнο через визначення οсοбливοстей їх викοнання. Так, 

згіднο зі ст. 539 ЦК України бοржнику, зοбοв’язанοму вчинити οдну з двοх абο кількοх 

дій, належить правο вибοру предмета зοбοв’язання, якщο інше не встанοвленο 

дοгοвοрοм, актами цивільнοгο закοнοдавства, не випливає із суті зοбοв’язання абο 

звичаїв ділοвοгο οбοрοту.  

Отже, на підставі такοгο загальнοгο рοзуміння цьοгο пοлοження немοжливο 

вирішити питання щοдο стрοку (терміну) викοнання альтернативнοгο зοбοв’язання у 

випадку, кοли бοржник так і не зміг реалізувати свοє правο і не здійснив жοднοї з дій, 

щο станοвлять зміст цьοгο зοбοв’язання. Οкрім цьοгο, неοднοзначну відпοвідь мοжна 

οдержати на запитання, чи за кοжну із дій, щο станοвлять зміст зοбοв’язання, бοржник 

мοже бути притягнений кредитοрοм дο відпοвідальнοсті, а такοж чи має правο 

кредитοр звертатись із судοвим пοзοвοм прο присудження дο викοнання зοбοв’язання в 

натурі, вчинення будь-яких з дій, не здійснених бοржникοм.  
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З цьοгο привοду мοжна звернутись дο дοсвіду деяких пοлοжень зарубіжнοгο 

закοнοдавства. Так, у Німецькοму Цивільнοму Улοженні (параграф 264) визначенο, щο 

якщο бοржник за альтернативним зοбοв’язанням не скοристається вибοрοм дο пοчатку 

йοгο примусοвοгο викοнання, кредитοр мοже в пοрядку такοгο викοнання дοмοгтися за 

свοїм вибοрοм тοгο чи іншοгο викοнання; οднак пοки кредитοр пοвністю абο часткοвο 

не οтримав οбране викοнання, бοржник здатний звільнитися від зοбοв’язання, надавши 

інше зοбοв’язання [4, с. 123]. Цивільний кοдекс Нідерландів альтернативним вважає 

зοбοв’язання, за яким бοржник пοвинен викοнати οдне з двοх абο більше зοбοв’язань за 

власним вибοрοм, за вибοрοм кредитοра абο третьοї οсοби. Дο тοгο ж, альтернативне 

зοбοв’язання стає прοстим після здійснення вибοру тим, хтο має на це правο. Якщο 

вибір належить οдній зі стοрін, правο вибοру перехοдить дο іншοї стοрοни, якщο вοна 

надала кοнтрагенту рοзумний стрοк для вибοру і він не здійснив вибοру прοтягοм цьοгο 

стрοку. Οднак, правο вибοру не перехοдить дο кредитοра, пοки у ньοгο немає права 

вимагати пοгасити викοнання зοбοв’язання, абο дο бοржника, пοки у ньοгο немає права 

викοнати зοбοв’язання (ст. 17 – 19 кн. Б) [3].  

Аналіз наведених нοрм закοнοдавства дοзвοляє кοнстатувати, щο на даний час є 

необхідність включення дο пοлοжень Цивільного кодексу України двοх дοдаткοвих 

правил, спрямοваних на регулювання альтернативнοгο зοбοв’язання, а саме: 1) 

альтернативним має вважатися зοбοв’язання, за яким бοржник зοбοв’язаний викοнати 

οдне з двοх абο більше зοбοв’язань за свοїм вибοрοм, якщο закοнοм абο дοгοвοрοм 

правο вибοру не наданο кредитοру абο третій οсοбі; 2) з мοменту, кοли бοржник 

(кредитοр, третя οсοба) здійснив свій вибір, зοбοв’язання має рοзглядатися як звичайне.  

З врахуванням вказаного дοцільнο дοпοвнити ст. 539 Цивільного кодексу 

України вказівкοю на те, щο в разі прοстрοчення викοнання бοржникοм 

альтернативнοгο зοбοв’язання, при якοму правο вибοру належить бοржнику, кредитοр 

має правο самοстійнο вибрати οб’єкт викοнання, якщο бοржник першим не οбрав йοгο, 

і пред’явити відпοвідну вимοгу.  

Врахοвуючи те, щο οснοвна тенденція зοбοв’язальнοгο права в Україні пοлягає в 

мοдернізації системи зοбοв’язань з метοю спрοщення цивільнοгο οбігу, не мοжна 

залишати пοза увагοю й т. зв. натуральні зοбοв’язання. Адже саме в натуральне 

зοбοв’язання перетвοрюється всяке цивільнο-правοве зοбοв’язання, за яким кредитοрοм 

прοпущенο стрοк пοзοвнοї давнοсті для пред’явлення вимοги дο бοржника.  

На натуральні зοбοв’язання, у пοрівнянні з наведеними вище зοбοв’язаннями, не 

пοширюється судοвий захист. Сьοгοдні, як і дοктрина права, так і судοва практика 

визнають пοтребу в таких зοбοв’язаннях, прοте відсутність закοнοдавчοгο закріплення 

загальних пοлοжень прο ці зοбοв’язання сприяє фοрмуванню різнοї судοвοї практики, 

яка мοже призвести дο рοзбалансування системи зοбοв’язань.  

Зміст натуральнοгο зοбοв’язання, в пοрівнянні з іншими зοбοв’язаннями, щο 

забезпечені судοвим захистοм, характеризується непрοпοрційним пοєднанням двοх 

йοгο змістοвих складοвих у вигляді пοвнοціннοгο матеріальнοгο регулятивнοгο права і 

недοскοналοгο права на судοвий захист, щο прοявляється у відсутнοсті судοвοгο 

захисту вимοг «натуральнοгο» кредитοра.  

Правο на захист вимοг, щο випливають із натуральнοгο зοбοв’язання, являє 

сοбοю юридичнο забезпечену мοжливість задіяти три групи засοбів примусу: 1) 

юрисдикційну (через несудοві публічні οргани); 2) неюрисдикційні (самοзахист, захοди 

οперативнοгο впливу); 3) судοвий захист вимοг кредитοра, щο пοв’язані з мοжливістю 
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пοяви на οснοві натуральнοгο зοбοв’язання нοвοгο правοвіднοшення, забезпеченοгο 

судοвим захистοм [5, с.16].  

Οтже, з врахуванням тοгο, щο натуральні зοбοв’язання мають οзнаки 

цивільнοправοвοгο зοбοв’язання, за виняткοм судοвοгο захисту, тοму вοни виникають, 

змінюються та припиняються за загальними підставами цивільнο-правοвих зοбοв’язань. 

Відοмοсті прο такі зοбοв’язання мають бути включені дο нοрм ЦК України з 

наступними умοвами прο те щο: а) натуральним має вважатися зοбοв’язання, за яким 

вимοги кредитοра не підлягають судοвοму захисту; б) підстави виникнення 

натуральних зοбοв’язань, а такοж умοви та пοрядοк відмοви в судοвοму захисті вимοг 

кредитοрів за такими зοбοв’язаннями пοвинні визначатися з врахування пοлοжень ст. 

11 ЦК України і іншими закοнами; в) у випадку, передбаченοму закοнοм абο 

дοгοвοрοм, вимοгам кредитοра пο натуральнοму зοбοв’язанню надається судοвих 

захист. 

 Насамкінець, слід зазначити, щο οснοвне завдання, яке сьοгοдні стοїть перед 

українськими юристами-наукοвцями, пοлягає у пοстійній рοбοті над удοскοналенням 

права, адже екοнοмічне, сοціальне οнοвлення суспільства в прοцесі пοбудοви правοвοї 

держави зумοвлює пοтребу у впрοвадженні єврοпейськοї метοдοлοгії зοбοв’язальнοгο 

права, яка пοлягає в неοбхіднοсті пοєднання нοвих та уже відοмих ефективнο діючих 

зοбοв’язальнο-правοвих кοнструкцій, які відοбражають сучасну сοціальну реальність 

світу. 
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ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ ПОБУТОВОГО ПІДРЯДУ 

Виконання сторонами взаємних обов’язків, яким кореспондуються взаємні 

права, є завершальною стадією договірного правовідношення. Виконання зобов’язань 

характеризується як правовідношення, за якого реалізуються права та обов’язки сторін 

договору та досягається його мета [1, с. 269]. 

Згідно з ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (далі – ЦК 

України) [2] зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов 

договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за 

відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших 

вимог, що звичайно ставляться. Умовами належного виконання зобов’язання є належні 
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сторони, строк (термін) виконання, місце виконання та способи виконання, що 

регулюється главою 48 ЦК України.  

На думку, Р.Ю. Ханик-Посполітак, елементами виконання договору є його 

виконання сторонами, спосіб виконання, строк (термін) виконання та місце виконання. 

Перші три елементи виконання договору не мають значних особливостей стосовно 

договору побутового підряду [3, с. 570]. 

Однією з умов належного виконання є належні сторони, тобто виконання 

зобов’язання здійснюється сторонами особисто. Боржник зобов’язаний виконати свій 

обов’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено 

договором або законом, не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту 

(ч. 1 ст. 527 ЦК України). У реч. 2 ч. 1 ст. 868 ЦК України передбачено, що підрядник 

зобов’язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо 

за характером роботи це має значення. Замовник зобов’язаний прийняти роботу, 

виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення 

допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити 

про них підрядникові (ч. 1 ст. 853 ЦК України). З вимог цих норм випливає обов’язок 

боржника виконати зобов’язання особисто, якщо договором не передбачено інше. 

Наприклад, за умовами договору побутового підряду може передбачатися прийняття 

виконання роботи іншою особою, а не замовником. 

Наступною умовою належного виконання зобов’язання є строк (термін) 

виконання зобов’язання. Згідно з ст. 846 ЦК України строки виконання роботи можуть 

бути встановлені або не встановлені. Якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) 

його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 ЦК 

України). Щодо безстрокового договору побутового підряду, закон визначає, що 

підрядник зобов’язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у 

розумні строки, відповідно до суті зобов’язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв 

ділового обороту (ч. 2 с. 846 ЦК України). Розумні строки – це оцінювальне поняття в 

цивільному праві України, розумність – одна із загальних засад цивільного 

законодавства. Однак при цьому треба враховувати вимоги ч. 2 с. 530 ЦК України, де 

передбачено, якщо строк (термін) виконання боржником не встановлений або 

визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його 

виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний 

строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає із 

договору або актів цивільного законодавства. 

Ні спеціальні норми побутового підряду (параграф 2 глави 61 ЦК України), ні 

загальні положення про підряд (параграф 1 глави 61 ЦК України) не передбачають 

місце виконання зобов’язання. У такому випадку необхідно керуватися положеннями 

ст. 532 ЦК України. Місце виконання зобов’язання може бути передбачено у договорі 

побутового підряду або у квитанції чи в іншому документі, що підтверджує укладення 

договору. Якщо місце виконання не встановлено у договорі, то відповідно до п. 3 ч. 1 

ст. 532 ЦК України, виконання проводиться за місцем виготовлення або зберігання 

товару. Як стверджує Р.Ю. Ханик-Посполітак, місце виконання договору побутового 

підряду визначається в підзаконних нормативно-правових актах. Ним може бути як 

місце знаходження підрядника, так і місце проживання замовника чи місце 

використання (експлуатації) відповідного виробу (товару, речі) [3, с. 571]. 

Останньою умовою належного виконання зобов’язання є способи його 

виконання. За договором підряду підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за 

бажанням замовника – з його матеріалу. Якщо робота виконується з матеріалу 

підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі, 

за погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником 
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виконаної підрядником роботи. Йде мова про спосіб оплати роботи та матеріалу, 

наданого підрядником. 

При здачі робіт замовникові підрядник зобов’язаний повідомити його про 

вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного та безпечного використання 

виготовленої або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі 

для замовника або інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог. Замовник має 

право вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків, 

якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від підрядника, 

був укладений договір на виконання робіт, які не мають тих властивостей, які мав на 

увазі замовник. 

ЦК України передбачені правові наслідки нез’явлення замовника за одержанням 

роботи. У разі нез’явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого 

ухилення замовника від її прийняття підрядник має право, письмово попередивши 

замовника, зі спливом двох місяців від дня такого попередження продати предмет 

договору побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх 

належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса, нотаріальної контори на 

ім’я замовника (ч.1 ст. 874 ЦК України). Внесення боргу в депозит нотаріуса, 

нотаріальної контори – це один із способів належного виконання зобов’язання, що 

передбачений ст. 537 ЦК України. 

Підрядник має право у випадках, визначених ч.1 ст. 874 ЦК України, замість 

продажу предмета договору побутового підряду притримати його або вимагати 

відшкодування. Притримання – це один із видів забезпечення виконання зобов’язання, 

що регулюється § 7 глави 49 ЦК України. Вимоги підрядника, який притримує річ у 

себе, задовольняються з її вартості відповідно до ст. 591 ЦК України (ст. 597 ЦК 

України), тобто реалізація речі проводиться шляхом її продажу з публічних торгів, 

якщо інше не встановлено договором або законом. Право підрядника вимагати 

відшкодування – це один із правових наслідків, встановлених законом, у разі 

порушення зобов’язання. Як передбачено у п. 4 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі 

порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або 

законом, зокрема відшкодування збитків та моральної шкоди. Порядок відшкодування 

збитків, завданих порушенням зобов’язання, регулюється ст. 623 ЦК України. Зокрема, 

розмір збитків, завданих порушенням зобов’язання за договором побутового підряду, 

доказується підрядником. 

Одним із правових наслідків у разі порушення зобов’язання є припинення 

зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено 

договором або законом (п. 1 ч. 1 ст. 611 ЦК України). Замовник має право у будь-який 

час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, сплативши 

підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фактично 

виконаній до повідомлення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, 

здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до 

частини ціни роботи, яка підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника 

цього права, є нікчемними. 

Як бачимо, в основному, спеціальні норми щодо побутового підряду не 

передбачають умови належного виконання зобов’язання за договором. Тут необхідно 

керуватися загальними положеннями про виконання зобов’язання, які передбачені 

главою 48 ЦК України, загальними положеннями про підряд та спеціальними 

нормативно-правовими актами. 
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ВТЯГНЕННЯ У ВЧИНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ 

Стрімкий розвиток терористичної діяльності у світі не обходить стороною і 

Україну. Наразі із розповсюдженням та впливом терористичних ідеологій та вільним 

доступом їхніх інформаційних порталів, які важко контролювати і не можливо їх 

усунути з інтернет простору дає можливість терористичним організаціям втягувати 

осіб до вчинення ними терористичних актів. Вербування та залучення є основними 

способами для набору нових виконавців злочинних діянь які мають на меті 

екстремістські мотиви. 

З розвитком сучасних технологій, залучення осіб до вчинення таких тяжких, 

передбачених статтями 258-258-5 злочинів, стає все простіше. Наразі вразливою 

категорією є  особи віком від 19-35 років. Така категорія осіб не має внутрішнього 

стержню і бажає самореалізуватись будь-яким чином, якраз і підпадає під злочинний 

вплив різних угрупувань та організацій. 

Так як інформаційна діяльність терористичних організацій перебуває у  площині 

латентності, то відслідкувати осіб які розділяють їхні ідеї дуже складно. Питання про 

вербування та примусове втягнення до скоєння терористичного акту наразі актуальне. 

Весь правовий світ стає на боротьбу із тероризмом і його основна мета – запобігти 

залученню осіб до вчинення нових кримінальних правопорушень. 

Наразі тема втягнення у вчинення терористичного акту перебуває на досліджені 

такими вченими як: В.К. Грищук, О.О. Резнікова, А.О. Місюра, В.С. Зеленецький, В.В. 

Яременко, А.Е. Ізотов та ін. 

Терори зм (від лат. terror - «жах») - у широкому сенсі використання або загроза 

застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети. 

[1, с. 131]  
Визначення терміна "тероризм" є проблематичним питанням, оскільки зараз 

існує понад 100 визначень цього явища. Однак жоден з них не є загальновизнаним 

міжнародним співтовариством. Українські юристи В. Ємельянов та С. Гавриш 

зазначають: "у диспозиції проекту законодавчого акту України сучасна наука розглядає 

тероризм у трьох аспектах: як злочинний акт, як терористичні групи (організації) та як 

терористичні доктрини". [2, с. 41-43] Також необхідно відрізняти тероризм від 

латинського. терор - жах, страх перед терором - політика залякування, придушення 

політичного опонента силою. [2, с. 41-43] 

Поняття «терористичний акт» належить до числа найчастіше вживаних термінів 

в засобах масової інформації, а в деяких випадках йому надається і законодавче 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://uk.wikipedia.org/wiki/Латинська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Насильство
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закріплення. Однак питання про те, наскільки точними є ці законодавчі визначення, 

наскільки оптимально характеризують вони своїми ознаками суть явища дійсності, яке 

визначається, мимоволі виникає вже при елементарному співставленні відповідних 

складів, що їх містять кримінальні кодекси окремих держав. [3, с. 131-136] Відповідно 

до Кримінального кодексу України, терористичний акт, тобто застосування зброї, 

вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи 

здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких 

наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, 

залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або 

з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами 

державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих 

органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, міжнародними організаціями, 

або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших 

поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою 

метою. [1, с. 131] 

Відносно часу зародження тероризму як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, 

розходяться у думках. Деякі вбачають ознаки тероризму ще в античних часах 

(наприклад, У. Лакер). Французький історик М. Ферро виводить тероризм від 

“специфічної ісламської традиції Хошашин XI-XII ст.ст” [4, с. 313] а Н. Неймарк 

відносить виникнення тероризму до епохи пост-Наполеонівської Реставрації. [5, с. 171] 

Інші вважають тероризм феноменом кінця ХХ століття (зокрема, І.Александер). [6, с.3–

4] Деякі вчені стверджують, що виникнення явища, яке зветься тероризмом, 

відноситься до останньої третини ХІХ – початку ХХ століття Р. Фредландер [7, с. 34-

35], З. Гвіанські та ін. [8, с. 43]  Можливо, одним із чинників такого нечіткого 

визначення часу є те, що терміни “терор” та “тероризм” виникли доволі пізно, хоча ці 

явища існували вже протягом століть. Сам термін “терор” застосовувався в 1798 році у 

працях ідеологів Великої Французької Революції. [9, с. 36] Так, першим точним 

статистичним аналізом терору відзначається праця Д. Гріра, видана у 1935 році під 

назвою “Терор під час французької революції”. [10, с. 1-2] 

Отже, тероризм це явище яке зародилось вже доволі давно. У різні історичні 

часи завжди були прояви певної агресії з метою зміни певної влади, вираження певних 

особистих інтересів шляхом насилля. Але «тероризм» як наукове поняття 

сформувалось впродовж ХІХ – ХХ століття. Отже, на думку деяких науковців,  

недоречно стверджувати, що тероризм характерний лише для останнього історичного 

періоду розвитку людства. 

З філософської точки зору, будь яка діяльність містить в собі логічний 

взаємозв’язок певних чинників: мета – спосіб – досягнення результату. Отож мета є 

елементом, що об’єднує однодумців. Категорія «мета» характеризується як 

безпосередній мотив, що направляє та регулює діяльність людини. Виражаючи 

активний бік людської свідомості, вона повинна відповідати об’єктивним законам, 

реальним можливостям навколишнього світу і самого суб’єкта. Мета – це передбачення 

у свідомості результату, на досягнення якого спрямовані дії. [11] Будь-яка 

терористична діяльність здійснюється цілеспрямовано. Особливістю тероризму є таке: 

формування цілей здебільшого не пов’язане з конкретними проявами насильства, тобто 

між жертвами та метою, на яку спрямовують свої дії терористи, нема прямого зв’язку. 

Реально самим терористичним актом не досягаються конкретні цілі. Частіше всього це 

лише привід для демонстрації терористами своїх вимог і можливостей. [12, с. 328] 

Основними інтересами екстремістів завжди були і залишаються: політика, релігія, 

соціальні інтереси суспільства. Такі теми завжди будуть підставою для об’єднання 

радикально налаштованих осіб. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page8
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Під втягненням у терористичну діяльність слід розуміти будь-яке залучення 

особи до вчинення терористичного злочину або злочинів, а саме таких як : вчинення 

терористичного акту ст. 258 КК України; втягнення у вчинення терористичного акту ст. 

258-1 КК України; публічні заклики до вчинення терористичного акту ст.258-2 КК 

України; створення терористичної групи чи терористичної організації 258-3 КК 

України; створення терористичної групи чи терористичної організації ст. 258-4 КК 

України; фінансування тероризму ст. 258-5 КК України. [1, с. 131] Законодавець 

визначає два способи втягнення у вчинення терористичного акту : 

Перший спосіб – добровільна згода особи яку запрошують до здійснення 

терористичного акту; 

Другий спосіб – через примушування шляхом шантажу, обману, використання 

вразливого стану особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства.  

 В. Канцір у цьому контексті вважає: «необхідно виділити три основні 

психологічні моделі можливої особистості терориста:  

1. Психопат-фанатик. Це людина, яка керується своїми переконаннями і щиро 

переконана, що її дії, незалежно від їх конкретних результатів, корисні для суспільства, 

здатна вчинити все, що завгодно.  

2. Фрустрована людина. Її психологія ґрунтується на біхевіористській теорії 

фрустрації агресивності. Почуття фрустрації, породжене неможливістю для людини за 

якихось причин досягти життєво важливих для неї цілей, неминуче породжує у неї 

тенденцію до агресивних дій. Свідомість, у цьому випадку може відігравати роль 

інструмента в раціоналізації цих дій, тобто в підборі тих або інших підстав для їх 

виправдання.  

3. Людина з неблагополучної сім’ї. Жорстоке поводження батьків з дитиною, її 

соціальна ізоляція, дефіцит доброго ставлення можуть призвести до формування 

озлобленої особистості з антисоціальними схильностями. За відповідних умов людина 

такого психологічного складу може стати бойовиком терористичної організації».[13] 

Інтернет ресурси злочинних організацій створені для впливу на психіку людей 

які цікавляться їхнім контентом, тобто здійснюють дуже влучний вплив на характер 

особи , чим визивають у читача бажання самоствердження через радикальні міри, які 

по їх ідеології будуть «почуті» цілим світом. Безперечно, терористи – справді психічно 

надламані особи, вони, як правило, озлоблені, агресивні та жорстокі, готові до 

насильства взагалі і терористичного зокрема. Екстремізм – основна характерна їх 

ознака, яка корінням йде в органічно властиву людині схильність до агресивності і 

руйнівних інстинктів.  

В. П. Ємельянова допомагає визначитися з феноменом «втягнення» до вчинення 

тероризму як такого. Практика свідчить, що втягти особу можна не лише у вчинення 

терористичного акту, а й до будь-якої форми тероризму в найбільш широкому його 

розумінні, перш за все до криміналізованої його частини.[14, с. 174] 

Тлумачний словник дає визначення поняттю «вербування» - як найняття, 

найняття людей на роботу. Вербування нових осіб у лави терористичних організацій 

дає можливість вести їхню діяльність без викриття їх силовими структурами та вчиняти 

терористичні акти по всьому світу, навіть особисто не контактуючи із втягнутими ю цю 

діяльність особами. 

Шляхи протидії терористичній діяльності відображені не тільки в 

Кримінальному кодексі Україні  а й в низці нормативно правових актів таких як Закон 

України «Про боротьбу з тероризмом», Закон України  «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» а ін. Однак 

боротьба із таким злочинним явищем лише на національному рівні буде недостатньою. 
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Тому Україна бере участь і міжнародних конференціях, самітах, є учасником 

міжнародних організацій та ратифікує міжнародно правові акти у сфері протидії 

злочинам пов’язаних із терористичною діяльністю. Цим самим Україна як правова 

держава збільшує свій авторитет у галузі антитерористичної діяльності, взаємодіє та 

співпрацює з багатьма країнами світу. 
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ДОГОВІР ДАРУВАННЯ  - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Відчуження майна не завжди відбувається на платних засадах. Відносини, що 

виникають при безоплатному переданні майна у власність іншій особі, 

опосередковуються, зокрема, договором дарування. 

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується 

передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) 

у власність (ч. 1 ст. 717 ЦК України). Законодавець виділяє кілька видів договору 

дарування: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1707
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69872
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1) договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому (ст. 723,724 

ЦК України); 

2) договір дарування з обов'язком обдаровуваного на користь третьої особи (ст. 

725, 726 ЦК України); 

3) договір про пожертву (ст. 729,730 ЦК України). 

За своїми юридичними ознаками договір дарування є реальним (крім такого його 

виду як договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому), оскільки 

права та обов'язки виникають у сторін з моменту прийняття дарунка обдаровуваним, 

двостороннім (коли обов'язки покладаються на обох сторін) і безвідплатним (немає 

зустрічного задоволення з боку обдаровуваного). 

Двосторонній характер цього договору має свої особливості, оскільки обов'язки 

у дарувальника, за винятком договору дарування з обов'язком обдаровуваного на 

користь третьої особи та договору про пожертву, виникають лише у випадку наявності 

у дарунка певних недоліків або особливих властивостей, які можуть бути небезпечними 

для життя, здоров'я, майна обдаровуваного або Інших осіб. В обдаровуваного ж 

обов'язок виникне лише у разі пред'явлення дарувальником вимоги про розірвання 

договору. Отже, виходить, що в деяких випадках за цим договором може взагалі не 

виникати обов'язків у його сторін. 

Окремо необхідно зупинитися на безвідплатності договору дарування. Цей 

правочин у будь-якому разі не повинен містити умов про надання зустрічного 

задоволення. У ч. 2 ст. 717 ЦК України підкреслюється: договір, який встановлює 

обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового 

або немайнового характеру, не є договором дарування. 

Слід мати на увазі, що сплата обдаровуваним умовної або символічної суми за 

дарунок, що часто зустрічається у побуті (наприклад, дрібних монет при даруванні 

тварин, ножів), не робить цей договір відплатним. При цьому важливе значення має 

усвідомлення сторонами того факту, що надання зустрічного майнового задоволення є 

саме даниною традиції та не виконує ролі компенсації за отримане майно. За 

відсутності усвідомлення умовності й символічного характеру надання з боку 

обдаровуваного і, навпаки, спрямування волі сторін саме на компенсацію дарунка їх 

правовідносини не можуть розглядатися як договір дарування, навіть якщо зустрічне 

надання є явно нееквівалентним отриманому дарунку1. 

Сторонами договору дарування є дарувальник і обдаровуваний. Ними можуть 

бути фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим і 

територіальна громада (ч. 1 ст. 720 ЦК України). 

На сторони договору дарування, як і сторони будь-якого цивільно-правового 

договору, поширюються загальні вимоги щодо обсягу їх дієздатності (статті 31, 32, 37, 

41 ЦК України), заборони щодо можливості надання згоди на здійснення правочину 

піклувальником (ст. 70 ЦК України), вимоги щодо необхідності отримання дозволу 

органу опіки та піклування на вчинення деяких правочинів (ст. 71 ЦК України). Крім 

того, законодавець встановлює додаткові обмеження стосовно можливості укладення 

цього договору. 

Так, батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, 

підопічних (ч. 2 ст. 68, ч. 2 ст. 720 ЦК України). Однак опікун, його дружина, чоловік 

та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) можуть передавати майно підопічному у 

власність за договором дарування, а піклувальник може дати згоду на дарування своєю 

дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами майна підопічному (ч. 1 

ст. 68, ч. 1 ст. 70 ЦК України). Цим законодавець захищає інтереси малолітніх, 

неповнолітніх і недієздатних осіб, оскільки особливістю договору дарування є 

зменшення майна дарувальника без надання відповідної компенсації. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 720 ЦК України підприємницькі товариства можуть 

укладати договір дарування між собою, лише якщо право здійснювати дарування прямо 

встановлено установчим документом дарувальника (це положення не поширюється на 

право юридичної особи укладати договір пожертви). 

Договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. При 

цьому у дорученні на укладення такого договору обов'язково потрібно зазначити ім'я 

обдаровуваного, оскільки в іншому випадку воно є нікчемним. 

Предметом договору дарування (дарунком) можуть бути рухомі речі, в тому 

числі гроші й цінні папери, нерухомі речі, а також майнові права, якими дарувальник 

володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому (ст. 718 ЦК України). 

Однак слід мати на увазі, що дарування речей, обмежених у цивільному обігу 

(наприклад, вогнепальної зброї, пам'яток історії та культури), не повинно порушувати 

їх спеціального правового режиму. Не можна дарувати майнові права, які нерозривно 

пов'язані з особою їх володільця (право одержання аліментів, пенсії тощо). Деякі 

майнові права (наприклад, сервітути) не можуть бути предметом самостійного 

відчуження, тобто їх не можна передавати окремо від речі, яку вони обслуговують. 

Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття 

(ч. 1 ст. 722 ЦК України). При цьому, якщо дарунок направлено обдаровуваному без 

його попередньої згоди і обдаровуваний негайно не заявить про відмову від його 

прийняття, дарунок вважається прийнятим. Також прийняттям дарунка є прийняття 

обдаровуваним документів, що посвідчують право власності наріч, інших документів, 

які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі 

(ключів, макетів тощо). 

Форма договору дарування предметів особистого користування та побутового 

призначення може бути усною. 

Договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати 

дарунок у майбутньому обов'язково мають бути укладеними у письмовій формі, при 

недодержанні якої вони є нікчемними. 

Дарування рухомої речі, яка має особливу цінність, також підлягає письмовому 

оформленню. Передання такої речі за усним договором є правомірним тільки у 

випадку, якщо суд не встановить, що обдаровуваний заволодів нею незаконно. 

Договори дарування нерухомої речі та валютних цінностей на суму, яка 

перевищує п'ятдесяти кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, 

укладаються обов'язково у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню. 

Основною ознакою, за якою договір дарування відмежовується від інших 

цивільно-правових договорів, спрямованих на передання права власності, є його 

безвідплатність. 

Проте окремо необхідно зупинитися на відмінностях договору дарування від 

договору ренти. Відповідно до ч. 2 ст. 734 ЦК України, якщо договором ренти 

встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти 

безоплатно, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються положення про 

договір дарування. Однак у такому випадку договір ренти за своєю суттю не стає 

договором дарування. У договорі ренти "безоплатність" при відчуженні майна означає 

відсутність зустрічного задоволення з боку платника ренти лише у момент передання 

йому майна. Виконання договору ренти обумовлює отримання одержувачем ренти 

зустрічного майнового задоволення у вигляді ренти, що йому сплачується, й означає, на 

відміну від дарування, відплатність цього договору [1]. 
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ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
Однією із найважливіших конституційних гарантій забезпечення та захисту прав 

та свобод особи є закріплення права на судовий захист. Кожному громадянину України 

гарантується право на судовий захист своїх прав і свобод. 

Судовий захист прав і свобод людини – це один із видів державного захисту 

прав і свобод людини, громадянина.  

Відповідно до частини другої статті 55 Конституції України кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [3]. 

Конституція України, таким чином, надає громадянам право безпосередньо 

звертатися до суду із скаргою на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.  

Судовий захист прав і свобод людини і громадянина необхідно розглядати як 

вид державного захисту прав і свобод людини і громадянина. і саме держава бере на 

себе такий обов'язок відповідно до частини другої статті 55 Конституції України. Право 

на судовий захист передбачає і конкретні гарантії ефективного поновлення в правах 

шляхом здійснення правосуддя. Відсутність такої можливості обмежує це право. А за 

змістом частини другої статті 64 Конституції України право на судовий захист не може 

бути обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. 

Конституція України гарантує кожному судовий захист його прав у межах 

конституційного, цивільного, господарського, адміністративного і кримінального 

судочинства України. Норми, що передбачають вирішення спорів, зокрема про 

поновлення порушеного права, не можуть суперечити принципу рівності усіх перед 

законом та судом і у зв'язку з цим обмежувати право на судовий захист.  

Основний Закон проголошує: "Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними". Це означає, що 

більшість прав і свобод, які ми маємо за Конституцією, як загальновизнані у світі 

стандарти можливої поведінки, належать кожній людині від народження, і суспільство і 

держава це визнають як факт [3]. 

Так, статтею 124 Конституції України встановлено, що правосуддя в Україні 

здійснюється виключно судами. Судочинство здійснюється Конституційним Судом 

України та судами загальної юрисдикції. Юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі. Це означає, що право особи (громадянина 

України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на звернення до суду за 

вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими 

актами. Метою правосуддя є вирішення конфліктів шляхом розгляду на судових 

засіданнях конституційних, цивільних, кримінальних, господарських та 

адміністративних справ з додержанням встановленої законом процесуальної форми [3]. 

Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає 

вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах. Загальною 

декларацією прав людини 1948 року передбачено, що кожна людина має право на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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ефективне поновлення в правах компетентними національними судами у випадках 

порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом (стаття 8). Право на 

ефективний засіб захисту закріплено також у Міжнародному пакті про громадянські та 

політичні права (стаття 2) і в Конвенції про захист прав людини та основних свобод 

(стаття 13) [2,4,5]. 

Конституційне право на судовий захист належить до невідчужуваних та 

непорушних. Кожен під час розгляду будь-якої справи, в тому числі кримінальної, 

щодо діяння, у вчиненні якого обвинувачується, має право на правосуддя, яке 

відповідало б вимогам справедливості. 

Право на судовий захист передбачає також можливість звернення всіх учасників 

судового провадження, у тому числі підсудного, до судів апеляційної та касаційної 

інстанцій. 

Реалізацією права особи на судовий захист є можливість оскарження судових 

рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій. Перегляд судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядку гарантує відновлення порушених прав і 

охоронюваних законом інтересів людини і громадянина. 

Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і свободах 

означає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей як матеріального, 

так і процесуального характеру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і 

свобод. У правовій державі звернення до суду є універсальним механізмом захисту 

прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Конституційний принцип незалежності суддів забезпечує важливу роль судової 

гілки влади в механізмі захисту прав і свобод громадян та є запорукою реалізації права 

на судовий захист, передбаченого статтею 55 Основного Закону України. Будь-яке 

зниження рівня гарантій незалежності суддів суперечить конституційній вимозі 

неухильного забезпечення незалежного правосуддя та права громадян на захист прав і 

свобод незалежним судом, оскільки призводить до обмеження можливостей реалізації 

цього конституційного права, а отже, суперечить статті 55 Конституції України [3]. 

Висновки.Таким чином, право на судовий захист є конституційною гарантією 

прав і свобод людини і громадянина, а обов’язкове виконання судових рішень – 

складовою права на справедливий судовий захист. 

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої 

права і свободи від порушень і протиправних посягань, звертатися за захистом до суду 

та інших державних органів. Також кожен має право звернутися за захистом своїх прав 

до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а після використання всіх 

національних засобів правового захисту - за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Для реалізації права людини і громадянина на судовий захист необхідно, щоб 

особа, по-перше, мала певний рівень правового виховання і правової культури, і, по-

друге, сама бажала свого захисту. На жаль, громадяни України не знають всіх своїх 

прав та не знають як захистити їх, вони не звикли до можливості судового захисту своїх 

прав і свобод і не використовують цей засіб в повній мірі. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАВДАНУ МАЙНОВУ 

ШКОДУ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ 

Конституція України визначає право кожного на відшкодування за рахунок 

держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними 

своїх повноважень [1]. 

Цивільне законодавство України чітко визначає порядок та умови 

відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної 

Республіки Крим або органом місцевого самоврядування.  

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи 

бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або 

органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, 

відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого 

самоврядування незалежно від вини цих органів. 

Особливості відшкодування шкоди, завданої у результаті виведення 

неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку на підставі протиправних 

(незаконних) індивідуальних актів Національного банку України, Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, рішень Кабінету Міністрів України особам, які на дату 

прийняття таких індивідуальних актів або рішень, відповідно, мали статус учасників 

такого банку, встановлюються Законом України "Про банки і банківську діяльність" та 

Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". 

Особливим є порядок відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою 

особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування 

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю посадової або службової особи органу державної влади, органу влади 

Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні нею 

своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або 

органом місцевого самоврядування незалежно від вини цієї особи. 

Цивільний кодекс України визначає відшкодування шкоди, завданої органом 

державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого 

самоврядування у сфері нормотворчої діяльності 

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом 

державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого 

самоврядування нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і 

скасований, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом 
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місцевого самоврядування незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів 

[2, c. 122]. 

Законодавець визначає у Цивільному кодексі, також, порядок відшкодування 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. 

Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, 

незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування 

запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення 

адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується 

державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або 

суду. 

Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями 

органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду, виникає у випадках, передбачених законом [3, c.166]. 

Якщо кримінальне провадження закрито на підставі закону про амністію або 

акта про помилування, право на відшкодування шкоди не виникає. 

Фізична особа, яка у процесі досудового розслідування або судового 

провадження шляхом самообмови перешкоджала з'ясуванню істини і цим сприяла 

незаконному засудженню, незаконному притягненню до кримінальної відповідальності, 

незаконному застосуванню запобіжного заходу, незаконному затриманню, незаконному 

накладенню адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, не має 

права на відшкодування шкоди. 

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення судом 

незаконного рішення в цивільній справі, відшкодовується державою в повному обсязі в 

разі встановлення в діях судді (суддів), які вплинули на постановлення незаконного 

рішення, складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, що 

набрав законної сили. 

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої незаконної дії або 

бездіяльності чи незаконного рішення органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, органу досудового розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується 

на загальних підставах. 

Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, органу 

досудового розслідування, прокуратури або суду, встановлюється законом [4] .  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ, 

ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ (СТ. 368 

КК УКРАЇНИ) 

Протягом сучасного етапу розвитку вітчизняного суспільства вагомої 

актуальності набуває питання реформування українського законодавства відповідно до 

стандартів європейських країн. Особливої уваги в сучасному світі потребують 

кримінально-правові норми антикорупційного напрямку спрямовані на протидію 

особливо небезпечним, правопорушенням у сфері корупції. 

Закон України про кримінальну відповідальність містить достатньо широкий 

перелік складів корупційних кримінальних правопорушень, який міститься у розділі 

XVII «злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг» Кримінального кодексу України (далі – КК України).  

Проте, на практиці зазвичай виникають проблеми, пов’язані із визначенням 

вірної кваліфікації цих кримінальних злочинів. Серед таких норм Закону України про 

кримінальну відповідальність зазвичай виникають питання ще на стадії визначення 

складу злочину, передбаченого за одержання неправомірної вигоди службовою особою. 

Ст. 368 КК України пeрeдбачає кримінальну відпoвідальність за прийняття 

пропозиції, обіцянки або одeржання службoвою осoбою нeправомірної вигоди, а так 

само прохання надати таку вигоду для сeбe чи трeтьої осoби за вчинeння чи не 

вчинeння такою службовою особою в інтерeсах тoго, хтo пропoнує, oбіцяє чи надає 

нeправомірну вигоду, чи в інтерeсах трeтьої особи будь-якої дії з використанням 

наданої їй влади чи службовoго станoвища.[1] 

Безпосереднім об’єктом даного правoпорушення є суспільні віднoсини, що 

передбачають встановлену законодавством діяльність oрганів державної влади, 

правoохоронних органів, органів які здійснюють місцеве самoврядування, кoмунальних 

підприємств, oрганізацій чи інших устанoв, а також їх службових робітників, в частині 

їхнього фінансування за державні кошти, виключно у порядку, передбаченому чинним 

законодавством.  

Предметoм зазначеногo правопорушення є неправомірна вигода у вигляді  

коштів або будь-якого іншого майна, пільг, послуг, віртуальних активів, переваги, або 

будь-яких інших  матеріальних «бонусів» або ж предметів та речей нематеріального 

характеру, які пропонуються або надаються, одержуються без наявних підстав 

передбачених чинним законодавством. 

Однак, не являються предметом зазначеного правопорушення пільги, переваги, 

послуги, які не мають майнового характеру (позитивна характеристика чи виступ у 

засобах масової інформації, надання престижної роботи, інтимний зв’язок). Одержання 

їх може розцінюватись як інша (без корислива) зацікавленість при зловживанні владою 

чи службовим становищем і за наявності до того підстав кваліфікуватися за 

відповідною частиною ст. 364 КК України. 

Слід враховувати те, що мінімальний розмір неправомірної вигоди не є 

визначеним у вітчизняному законодавстві. Тому, кваліфікація вчиненого за ст. 368 КК 

України має бути викoнана відповіднo дo конкретних обставин кримінального 

провадження враховуючи положення про малoзначність діяння (ч. 2 ст. 11 КК України). 

Прийняття уповноваженою службовою особою пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигoди, формoю якoї є не передбачені та заборонені українським 
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законодавством речі та предмети (наприклад, вогнепальна зброя), повинно утворювати 

сукупність злочинів і кваліфікуватися за відповідною частиною ст. 368 та статтею КК 

України, відповідно до якої передбачена відповідальність за незаконне поводження із 

забороненими законодавством предметами. 

Саме ж прийняття пропoзиції чи обіцянки надати неправомірну вигоду може 

бути виконане у будь-якому форматі (усно, письмово, в ході телефонної розмови, 

СМС-повідомленням тощо). Способами вчинення даного правопорушення на 

кваліфікацію злочину не впливають.  

Слід звернути увагу на те, що вчинені суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368 

КК України, дії можуть як в повній мірі відповідати чинному законодавству, так і бути 

неправомірними. У випадку, коли неправомірну вигоду отримано за законні діяння або 

за такі протиправні діяння по службі, що утворюють дисциплінарний вчинок, винний 

повинен нести відповідальність тільки за ст. 368 КК України.  

У випадку, коли службова особа, вчинивши будь-які діяння, не використовує 

службові повноваження, пов’язані з її посадою, а, наприклад, особисте знайомство, 

товариські, а не службові взаємовідносини тощо, то у її діях відсутній склад злочину, 

передбачений ст. 368 КК України. Не буде складу такого злочину і у випадку 

отримання неправомірної вигоди у зв’язку з виконанням виключно професійних 

функцій (наприклад, вручення цінних предметів чи грошей лікарю за успішно 

проведену  медичну операцію). Не є незаконним одержання службовою особою 

подарунків не за конкретні дії в ході службової діяльності, а з метою товаришування, 

для встановлення з нею «теплих» відносин. 

Злoчинне діяння, передбачене ст. 368 КК України, вважається закінченим з 

мoменту, кoли службoва осoба прийняла пропoзицію чи oбіцянку надати їй або третій 

особі неправомірну вигoду.  

Якщо службова особа виключно створювала обставини для прийняття нею 

пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі неправомірну вигоду (наприклад, 

обговорювала розмір неправомірної вигоди або встановлювала місце та час її 

отримання) або виконувала певні діяння, що були спрямовані з метою її прийняття, 

однак не одержала неправомірну вигоду із причин, які не залежали від її волі, то 

вчинене правопорушення варто вважати готуванням та замахом на злочин відповідно. 

При цьому слід пам’ятати, що готування до злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК 

України, не є кримінальнo-караним, oскільки передбачене в цій нормі діяння належить 

до злочинів невеликої тяжкості (ч. 2 ст. 12 КК України) і тому в силу ч. 2 ст. 14 КК 

України не тягне за собою кримінальної відповідальності.  

Суб’єкт злочину спеціальний – службова особа. 

Суб’єктивна сторона злoчину характеризується прямим умислом і корисливим 

мотивом. Проблематика суб’єктивної сторони складу такого правопорушення полягає в 

існуванні прямого зв’язку між умислом особи, яка приймає пропозицію, обіцянку або 

одержує неправомірну вигоду, та умислом того, хто її пропонує або надає.  

Отже, зважаючи на значну суспільну небезпечність та широке розповсюдження 

практики одержання неправомірної вигоди службовими особами вважаю за дoцільне, 

ініціювати законoдавцем вдоскoналення та внесення змін нормативно-правової бази як 

цього питання так і в цілому кримінально-правових у сфері корупції. Адже, лише 

досконально вірне тлумачення ст. 368 КК України сприятиме його ефективному 

практичному застосуванню та матиме важливе як теоретичне, так і практичне значення 

у справі боротьби із корупцією. 

 

  



229 

Список використаних джерел: 

1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. Режим доступу —

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14  

2. Мезенцева І.Є. Деякі питання правозастосовчої практики щодо кваліфікації 

злочинів, які становлять корупційну злочинність. Порівняльно-аналітичне право. 2017. 

№ 4. С. 232-235. 

3. Андрушко П. Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину. Юридичний Вісник 

України. 2011. № 24. С.23-26 

4. Желік М. Б. Питання кваліфікації злочинів, які полягають у прийнятті пропозиції, 

обіцянки або одержанні неправомірної вигоди. Верховенство права. (Республика 

Молдова). 2017. № 4. С. 142–146. 

  



 

Боярчук Оксана Віталіївна 

 к.т.н., старший викладач кафедри права  
Львівського національного аграрного університету 

 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

Світові запаси традиційних енергоносіїв обмежені. За прогнозами вчених, покладів 

нафти вистачить на 50 – 70 років, природного газу – на 100 – 150 років, вугілля – на 200 
років. При цьому щораз затрати на їх видобування зростають.  

Україна значною мірою залежна від зовнішніх поставок енергоносіїв, в основному з 

Росії. Щоб мати безперебійне і гарантоване забезпечення життєдіяльності країни потрібно 
диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв. Водночас використання викопних палив 

суттєво погіршує екологію довкілля, призводить до зміни клімату, виникнення парникового 
ефекту тощо. 

На даний час проблематика співвідношення потреб енергетики й захисту 

навколишнього середовища дуже гостро стоїть перед Європейським співтовариством. Її 
вирішення неможливе за допомогою односторонніх зусиль окремих держав, а є необхідними 
спільні зусилля Європейського співтовариства. Водночас така спільна діяльність не має 

перешкоджати реалізації принципу суверенітету держави над її природними ресурсами  [1]. 
Для досягнення цієї мети необхідний стійкий міжнародно-правовий механізм регулювання. 

Вирішити цю проблему покликані міжнародні правові акти, які містять норми, що 
регулюють питання екології, альтернативної енергетики і сталого розвитку. Проте проблема 
полягає в тому, що сьогодні не існує консолідованого міжнародно-правового акта з питань 

альтернативної енергетики. Разом із тим є чимало міжнародно-правових актів в енергетичній 
сфері, у сфері охорони навколишнього природного середовища, що прямо або 

опосередковано регулюють відносини у сфері альтернативної енергетики. Початком 
правового регулювання енергетичних відносин можна вважати перші міжнародні договори, 
які склали основу інтеграції європейських країн у форматі співтовариств в рамках 

Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС) і Євратому. Так, метою Договору про 
створення ЄОВС 1952 р. було сприяння економічному розвитку, підвищенню рівня 

зайнятості та зростанню рівня життя в країнах-членах шляхом створення спільного ринку 
вугілля і сталі (ст. 2). Подібні цілі у сфері атомної енергетики були визначені в Договорі про 
Європейське атомне співтовариство (Євратом) 1957 року.  

Першим етапом створення ринку природного газу ЄС стали Директива Ради 
90/377/ЄЕС від 29 червня 1990 р. стосовно порядку, прийнятого співтовариством з метою 

підвищення прозорості цін на газ та електроенергію, запроваджених для кінцевого 
промислового споживача, і Директива Ради ЄЕС 91/296/ЄС від 31 травня 1991 р. про транзит 
природного газу через газотранспортні мережі [2]. Вказаними документами передбачалося 

ухвалення державами членами підготовчих заходів, покликаних створити передумови для 
подальшого переведення газової галузі на ринкові умови функціонування. Документом, який 

безпосередньо передбачав створення ринку природного газу, стала Директива 98/30/ЄС 
Європейського парламенту і Ради ЄС про єдині правила для внутрішнього ринку природного 
газу від 22 червня 1998 р. Сприяти швидкому створенню єдиного ринку електроенергії ЄС 

покликані також Регламент 1228/2003 Європейського парламенту та Ради про умови доступу 
до мереж для транскордонного обміну електроенергією від 26 червня 2003 року і Рішення 

1229/2003/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про встановлення рекомендацій для 
трансєвропейських енергетичних мереж і відміну Рішення 1254/96/ЄС» від 26 червня 2003 
року. Вказані акти спрямовані на встановлення уніфікованих правил використання 
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електричних мереж в рамках ЄС, а також на їх розвиток і модернізацію, що сприятиме 
надійності та безпеці постачання електроенергії.  

Створення єдиного ринку електроенергії та газу в ЄС зумовило необхідність 
уніфікації підходів у регулюванні таких ринків і заснування єдиного центру подібного 
регулювання. Першим кроком у цьому напрямі стало рішення Комісії ЄС про створення 

Групи європейських регуляторів електроенергії і газу від 11 листопада 2003 р.  № 
2003/796/ЄС. Незважаючи на дорадчий статус групи, вона має великий потенціал, який може 

бути використаний за умови досягнення нею збалансованих рішень щодо спірних питань, що 
час від часу виникають в процесі функціонування внутрішнього енергетичного ринку ЄС.  

Крім регулювання базових галузей енергетики, важливим моментом є регулювання у 

сфері довкілля. Так, правовою основою виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії 
стала Директива 2001/77/ЄС 2001 року, метою якої є сприяння збільшенню внеску 

відновлювальних джерел енергії у виробництво електроенергії на внутрішньому ринку 
електроенергії (ст. 1). Важливими аспектами розвитку енергетичного права ЄС є також 
питання енергозбереження та енергоефективності. Так, прикладом сприяння підвищенню 

енергоефективності є Директива 2004/8/ЄС Європейського парламенту і Ради від 11 лютого 
2004 р. про стимулювання когенерації на основі корисного попиту на теплову енергію і 

доповнення до Директиви 92/42/ЄЕС, метою якої є підвищення енергоефективності та 
поліпшення надійності постачання шляхом створення правових рамок для заохочення і 
розвитку високоефективної когенерації, тобто одночасного виробництва теплової й 

електричної енергії (ст.1).  
Додатковим джерелом повноважень інститутів ЄС у сфері енергетики стали 

міжнародні угоди, укладені від імені Співтовариства, зокрема Договір до Енергетичної 

хартії, підписаний європейськими співтовариствами у грудні 1994 р. [5] 
У міжнародних актах останнього часу іде мова про те, що діяльність у сфері 

енергозбереження має відповідати потребам сталого розвитку та вимогам захисту 
навколишнього середовища, зокрема це Декларація Ріо+20 Конференції Організації 
Об’єднаних Націй (ООН) зі сталого розвитку (2012 р.), Резолюція Парламентської Асамблеї 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) з екологічної безпеки (2013 р.), 
Міжнародна енергетична хартія (2015 р.), декларація Саміту зі сталого розвитку 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 
2030року» (2015р.), Угода про асоціацію України з Європейським Союзом(ЄС) і його 
державами-членами (2014р.). 
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