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П Л Е Н А Р Н Е   З А С І Д А Н Н Я 

Соляннік К.Є., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
к.ю.н., доцент кафедри державного будівництва 

 
ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ ДІЇ АКТІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
Із прийняттям Закону України «Про добровільне об‘єднання 

територіальних громад» (2015 р.) в Україні розпочався процес створення 
укрупнених сільських, селищних і міських територіальних громад. Станом 
на 1 жовтня 2016 року в державі створено 172 об‘єднані територіальні 
громади, п‘ять з яких за територією повністю поглинули район. 
Перспективні плани розроблені та затверджені по всім областям України, 
що зумовлює завдання подальшого об‘єднання в межах визначених 
програм. 

В той же час, Конституція України, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» не зазнали змін щодо іншого утворення в 
системі адміністративно-територіального устрою. Конституційний Суд 
України також неодноразово підкреслював про можливість об‘єднання 
тільки-но сільських громад, що мають суміжну територію. Практика, що 
мала місце в Україні до 2015 року свідчить про відсутність будь-яких 
подібних об‘єднань, використання виключно земельного та 
містобудівного законодавства задля вирішення питання укрупнення 
адміністративно-територіальних одиниць. 

Публічна влада в Україні будується за територіальною ознакою, що 
є основою для побудови системи органів влади, розмежування між ними 
компетенції, визначення меж дії нормативно-правових актів та рішень 
органів місцевого самоврядування. Практика формування державних 
інституцій свідчить про можливість створення органів на 
міжрегіональному рівні (область, район), але в межах існуючого 
адміністративно-територіального поділу України. На сьогодні в державі 
відсутній законодавчий акт, який би врегульовував питання стосовно 
адміністративно-територіального і територіального поділу країни, 
залишаючи процес державотворення заручником сформованої 
радянської системи організації території. 

Основний Закон визначає елементи адміністративно-
територіального устрою держави: населені пункти (село, селище, місто), 
район, область, Автономна республіка Крим, країна в цілому, що 
окреслюється державним кордоном. Саме на цих рівнях діють органи 
держаної влади та інші державні органи, органи місцевого 



4 

 

самоврядування, владний вплив яких обмежуються, крім іншого, 
територією їхньої діяльності. Нормативний вплив щодо правового 
регулювання суспільних відносин здійснюється у визначених межах 
населених пунктів, районів та областей, незалежно від належності 
суб‘єктів впливу до відповідних територіальних громад. 

Інша ситуація має місце в об‘єднаних територіальних громадах. 
Закон передбачає визначення меж територіальних громад за 
відповідними межами, що окреслені перспективними планами об‘єднання 
громад у відповідній області. За фактом залишаються існувати відповідні 
населені пункти, які входять до юрисдикції об‘єднаної громади. При цьому 
територія, що розташована поза межами населеного пункту, включається 
до території об‘єднаної територіальної громади. Таким чином, Законом 
України «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» 
запроваджується нова адміністративно-територіальна одиниця, на 
територію якої розповсюджується діяльність представницького органу 
територіальних громад, що об‘єдналися й яка може збігатися з межами 
відповідного району, ставлячи питання про доцільність існування 
районної ради, як представницького органу територіальних громад 
району. 

Конституція та інші законодавчі акти за різними галузями не 
передбачають можливість здійснення повноважень місцевої ради в 
межах юрисдикції новоутворених громад, адже територіальна організація 
влади в Україні передбачає юрисдикцію місцевої ради на відповідної 
території населеного пункту, району та області. Як результат, в правовій 
діяльності новостворених об‘єднаних територіальних громад та їх 
представницьких органів виникають колізійні ситуації, що можуть 
заблокувати діяльність місцевого самоврядування на відповідній 
території. Це стосується поширення компетенції діяльності місцевої ради 
на територію, що знаходиться поза межами населеного пункту; 
поширення дії актів, програм діяльності на інші населені пункти, 
можливості вносити зміни і доповнення до рішень ради та її виконавчих 
органів, які припинили свою діяльність (ч. 8 ст. 8 зазначеного закону), 
вирішення питання щодо суперечностей між актами з певного питання 
між територіальними громадами, що об‘єдналися, потреби ревізії всього 
масиву актів певних територіальних громад, судового захисту прав 
місцевого самоврядування тощо. 

Необхідність проведення реформ у сфері запровадження 
самодостатніх, спроможних територіальних громад, як і потреба практики 
в цьому дозволили розпочати процес зміни базових адміністративно-
територіальних одиниць здійснення муніципальної влади. Проте зміна 
Конституції України, як і корегування всього вітчизняного законодавства, 
є актуальним завданням законодавця задля успішного завершення такого 
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реформування. Об‘єднання не може мати на меті лише отримання іншого 
фінансового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, 
а повинно передбачати комплексне вирішення питання представницької 
демократії, професійного та ефективного управління, усунення 
дублювання повноважень, встановлення меж відповідальності органів та 
посадових осіб у здійсненні муніципальної політики, чіткого і зрозумілого 
перерозподілу повноважень між державними, регіональними та 
місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування.  
 

Загуменна Ю.О., 
Харківський національний 

 університет внутрішніх справ, 
к.ю.н., доцент, професор 

 кафедри теорії та історії держави і права 
 

ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІЦІЇ 
Динамічний розвиток українського суспільства, поглиблення 

процесів демократизації різних ланок суспільно-політичного життя, 
інтеграція України у європейське співтовариство актуалізують вивчення 
та наповнення реальним змістом багатьох правових явищ і категорій. 
Серед них важливе місце посідають теоретико-правові проблеми 
розбудови громадянського суспільства, активізації участі його інститутів у 
забезпеченні правопорядку, їх здатності забезпечувати ефективний 
контроль над діяльністю правоохоронних органів. 

З урахуванням завдань, які покладаються на органи Національної 
поліції України, можна визначити, що громадський контроль за діяльністю 
поліції - це визначена законом діяльність представників громадськості (як 
індивідуальних, так і колективних суб'єктів), спрямована на перевірку 
(спостереження, нагляд) за законністю виконання завдань підрозділами 
Національної поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, 
охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, 
протидії злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг із 
допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 

Мета громадського контролю за діяльністю поліції полягає в тому, 
щоб не допустити дій контрольованих суб'єктів за межами законності й 
правопорядку, попередити можливі відхилення від намічених цілей, а 
також інтересів суспільства та його суб‘єктів, а у разі появи цих відхилень 
усунути їх негативні наслідки. 

Завданнями громадського контролю за діяльністю поліції є:  
1) отримання точної і повної інформації щодо діяльності поліції;  
2) сприяння підвищенню ефективності роботи поліції;  
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3) поширення серед громадськості соціально значущої функції 
поліції; 

4) підтримання іміджу поліцейської діяльності та престижу роботи 
поліцейського;  

5) забезпечення прозорого відбору кадрів для поліції, їх 
переміщення та іншого просування по службі; 

6) підвищення рівня законності забезпечення прав і свобод 
громадян у діяльності поліції; 

7)покращення умов та порядку надання адміністративних послуг 
органами поліції. 

Зміст громадського контролю за діяльністю поліції проявляється у 
його процедурних формах та інституційних елементах.  

До процедурних форм громадського контролю за діяльністю поліції 
слід віднести:  

1) представництво громадськості в колегіальних органах при 
центральних та територіальних підрозділах Нової поліції;  

2) участь громадськості в обговоренні та підготовці нормативно-
правових актів, які регулюють діяльність Нової поліції;  

3) безпосереднє звернення громадян та ЗМІ до органів Нової 
поліції із метою отримання інформації про їх діяльність та її 
оприлюднення;  

4) участь представників громадськості у відборі кадрів в Нової 
поліції та проходження атестації кадрів;  

5) участь представників громадськості при приведенні службової 
перевірки щодо скарг на дії чи бездіяльність поліцейських;  

6) організації опитування громадської думки про діяльність Нової 
поліції;  

7) зобов‘язання звітування керівництва підрозділів Нової поліції  
про результати своєї діяльності перед громадськістю;  

8) участь правозахисних громадських організацій у розробці 
програм діяльності Нової поліції та ін. 

Інституційними елементами громадського контролю за діяльністю 
поліції є: суб‘єкт, об‘єкт, предмет та процедура його здійснення. 
Суб‘єктами такого громадського контролю виступають громадяни та 
громадські об‘єднання - неорганізована та організована громадськість. У 
якості об‘єкта громадського контролю виступають підрозділи 
Національної поліції, її науково-дослідні установи та установи 
забезпечення, а також конкретні посадовці поліції або претенденти на 
службу в поліцію. 

Предметом громадського контролю є діяльність вказаних об‘єктів із 
реалізації прав і свобод громадян, задоволення їх потреб та інтересів. 
Процедура громадського контролю містить комплекс форм і методів його 
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здійснення відповідно до завдань та характеру згаданих вище 
компонентів. 

На сьогодення на законодавчому рівні закріплений механізм 
здійснення громадського контролю за діяльністю органів Національної 
поліції України, але все ж таки постають моменти щодо втілення цих 
норм на практиці. 

 
Луценко О.Є., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., асистент кафедри трудового права 
 

ВІДСТОРОНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ  
ВІД ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

Невід‘ємною складовою стратегічних перетворень, започаткованих 
в Україні, є наближення державної служби до європейських принципів, які 
висуваються до країн–кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів 
«належного врядування», які закріплені рішеннями Ради Європи. У 
затвердженій Кабінетом Міністрів України Стратегії реформування 
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в 
Україні на період до 2017 року, визначено, що сучасний стан розвитку 
державної служби вимагає нормативно-правового удосконалення та 
актуалізації положень законодавства щодо: запобігання проявам корупції 
серед державних службовців; чіткого і прозорого механізму 
відповідальності державних службовців за порушення вимог 
законодавства, невиконання чи неналежне виконання своїх обов‘язків та 
ін. 

Для реалізації намічених напрямів реформування державної 
служби України першочерговим завданням було поставлено розроблення 
та прийняття нового Закону України «Про державну службу» (набрав 
чинності з 01.05.2016 р.). Цей Закон містить низку новел у порівнянні із 
Законом України «Про державну службу» від 16.12.1993 р., № 3723-XII, 
зокрема, щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Новий Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. 
містить окремий розділ (розділ VIII) присвячений питанням 
дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців, 
але цей розділ не позбавлений недоліків, одним із яких є недосконалий 
підхід до правового регулювання відсторонення державного службовця 
від виконання посадових обов‘язків.  

Відповідно до ч. 1 ст. 72 Закону України «Про державну службу» від 
10.12.2015 р., № 889-VIII, на час здійснення дисциплінарного 
провадження державний службовець може бути відсторонений від 
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виконання посадових обов‘язків. Тривалість відсторонення державного 
службовця від виконання посадових обов‘язків не може перевищувати 
часу дисциплінарного провадження (ч. 3 цієї статті). Проте дисциплінарне 
провадження складається із певних стадій: (а) його порушення, (б) 
службове розслідування, (в) розгляд дисциплінарної справи й винесення 
по ній рішення, (г) виконання рішення по справі, (д) перегляд його за 
скаргою (як факультативна стадія), а тому строк такого відсторонення 
може бути тривалим. Але незважаючи на це, державний службовець 
зобов‘язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил 
внутрішнього службового розпорядку та сприяти здійсненню 
дисциплінарного провадження (ч. 5 цієї статті). Відповідно до 
законодавства про державну службу, що діяло до набрання чинності 
новим Законом, строк відсторонення «прив‘язувався» до строку 
службового розслідування (тобто місяць, у деяких випадках – два). Такий 
підхід, на наше переконання, є більш прийнятним, позаяк уся процедура 
дисциплінарного провадження може зайняти від півроку та більше, тому 
пов‘язувати тривалість відсторонення зі строком дисциплінарного 
провадження порушує його права, зокрема, на оплату праці, позаяк 
протягом усього строку відсторонення державному службовцю не 
виплачується заробітна плата, а лише у разі закриття дисциплінарного 
провадження без притягнення державного службовця до дисциплінарної 
відповідальності йому буде оплачено у розмірі середньої заробітної 
плати час відсторонення від виконання посадових обов‘язків в 
установленому порядку (ч. 4 цієї статті). 

У ч. 2 ст. 72 вищезазначеного Закону законодавець спробував 
визначити окрему підставу, за якою службовець обов‘язково повинен 
бути відсторонений від виконання посадових обов‘язків. Так, 
встановлено, що невиконання або неналежне виконання посадових 
обов‘язків, що могло призвести або призвело до людських жертв, 
заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду фізичним або 
юридичним особам, державі, територіальній громаді, є підставою для 
відсторонення державного службовця від виконання посадових 
обов‘язків. Указане положення за своїм змістом нагадує припис ч. 1 ст. 71 
аналізованого Закону, який стосується випадків обов‘язкового 
проведення службового розслідування. Тому на перший погляд 
видається, що законодавець хотів передбачити окремою підставою для 
відсторонення ті випадки, за яких обов‘язково має проводитися службове 
розслідування. Проте це лише на перший погляд, адже ч. 1 ст. 71 та ч. 2 
ст. 72 цього Закону суттєво відрізняються, зокрема: (1) настання значних 
матеріальних збитків, людські жертви у ч. 1 ст. 71 пов‘язуються із 
перевищенням повноважень, тоді як у ст. 72 виникнення вказаних 
наслідків пов‘язано із невиконанням чи неналежним виконанням 
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посадових обов‘язків; (2) за ч. 1 ст. 71 вказані наслідки з неминучістю 
настали, тоді як за ст. 72 ці наслідки могли і не настати. Таким чином, 
незрозумілим є призначення ч. 2 ст. 72 , адже у ч. 1 цієї ж статті 
визначено, що на весь час здійснення дисциплінарного провадження 
державний службовець може бути відсторонений, а, отже, і на час 
проведення службового розслідування. 

Таким чином, прийняття нового Закону України «Про державну 
службу» має важливе значення для реалізації намічених напрямів 
реформування системи державної служби в Україні, з метою наближення 
державної служби до європейських принципів, які висуваються до країн–
кандидатів на вступ до ЄС, але все ж залишається чимало проблем, 
зокрема, щодо реалізації на практиці деяких положень цього Закону, які 
мають певні недоліки та суперечності. Тому вищенаведений аналіз 
спрямований на вдосконалення правового регулювання відсторонення 
держслужбовців від виконання посадових обов‘язків. 

 
Попов О.І., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., асистент кафедри цивільного процесу 
 

СИСТЕМА ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ  
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗА НОВИМ  

ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ» 
30 вересня 2016 року набув чинності новий Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), прийнятий у червні цього року, 
яким ознаменувалося завершення чергового етапу судової реформи в 
Україні. Зазначена подія неминуче породжує потребу в ґрунтовному 
аналізі нових положень законодавства на предмет подальших перспектив 
функціонування судової системи. 

Ознайомлення зі змістом положень нового Закону дозволяє 
виокремити дві базисні, на наш погляд, новели законодавства. По-перше, 
це закріплення трирівневої системи судів, замість чотирьохрівневої, яка 
існувала до цього за Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 
2010 року й, по-друге, – повернення Верховному Суду України 
повноважень суду касаційної інстанції, про що достатньо довго 
наполягала юридична спільнота в останні роки.  

Відповідно до ст. 17 Закону систему судоустрою складають: місцеві 
суди, апеляційні суди та Верховний Суд. Разом із тим, на відміну від 
попередніх положень законодавства, відтепер створення місцевих та 
апеляційних судів має відбуватись за окружним принципом. Місцевими 
загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або 
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декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) 
і місті (містах) (ч. 1 ст. 21 Закону). Апеляційними судами з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні 
правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних 
округах (ч. 2 ст. 26 Закону). 

Таким чином, закріплення концептуально нового підходу до 
побудови судової системи, зумовлює подальшу необхідність внесення 
змін до всіх процесуальних кодексів для приведення їх у відповідність до 
положень нового Закону. Водночас, оскільки на сьогодні у Верховній Раді 
України досі не зареєстрований законопроект про внесення змін до ЦПК 
України, КАС України, ГПК України та КПК України, ми можемо лише 
прогнозувати якого вигляду набудуть нові положення процесуального 
законодавства. Особливо, в цьому контексті, привертають увагу очікувані 
зміни до норм процесуального законодавства, які регулюють систему 
перегляду судових рішень у цивільному судочинстві. 

Аналіз положень нового закону дозволяє нам прийти до висновку, 
що перспективні зміни до ЦПК України в частині норм, що регулюють 
перегляд судових рішень, матимуть лише фрагментарний характер й 
особливо не зачіпатимуть безпосередньо процесуальну форму перегляду 
судових рішень в апеляційному та касаційному порядках, за виключенням 
закріплення юрисдикції відповідних судів. При цьому залишається 
відкритим питання стосовно подальшої долі перегляду судових рішень з 
особливих підстав, визначених у ст. 355 ЦПК України, який до цього 
здійснювався Верховним Судом України.  

Згідно положень нового Закону Верховний Суд матиме дворівневу 
структуру й складатиметься з чотирьох Касаційних судів на першому 
рівні, які здійснюватимуть перегляд судових рішень у касаційному 
порядку, та Великої Палати Верховного Суду. Виходячи з того, що 
відповідно до положень ст. 45 Закону серед повноважень Великої Палати 
визначено здійснення функцій суду касаційної інстанції з метою 
забезпечення однакового застосування норм права касаційними судами, 
логічно передбачити, що повноваження з відповідного перегляду судових 
рішень з підстав, встановлених ст. 355 ЦПК України, будуть передані 
саме Великій Палаті. 

Такий підхід відповідатиме сформованій в Україні інстанційній 
побудові системи перегляду судових рішень. Водночас, не можна 
оминути увагою той факт, що поєднання в межах одного судового органу 
– Верховного Суду – функцій одночасно двох інстанцій, може зумовити 
повернення до гострої дискусії про правомірність існування в системі 
цивільного судочинства так званої «подвійної касації», яка точилась в 
2008-2010 роках на сторінках юридичної літератури й щодо якої вже 
давав висновок Конституційний Суд України в своєму рішенні від 11 
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березня 2010 року по справі № 8-рп/2010. 
Таким чином, підводячи підсумки, можна прийти до обережного 

висновку про те, що система перегляду судових рішень, запропонована 
новим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» по суті є 
аналогічною тій, яка існувала до 2010 року відповідно до Закону України 
«Про судоустрій України» 2002 року. Єдине що відрізняє ці дві системи – 
це назва структурних підрозділів найвищого судового органу, що, однак, 
не впливає на саму процесуальну форму перегляду судових рішень у 
касаційному порядку та за винятковими (особливими) підставами. Чи 
впливатиме повернення до старої інстанційної системи перегляду 
судових рішень на підвищення ефективності цивільного судочинства на 
сьогодні прогнозувати важко. Тим не менш, вважаємо за необхідне 
висловити власну точку зору, яка базується на тому, що кінцевим 
підсумком реформування повноважень Верховного Суду України має 
стати закріплення за ним функції лише однієї інстанції – касаційної, з 
наданням йому реальних інструментів забезпечення єдності судової 
практики. Останнє є надважливим в контексті забезпечення дотримання 
вимог принципу правової визначеності як невід‘ємного компонента 
принципу верховенства права. 

 
Врублевська К.М., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри господарського права 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ІННОВАЦІЙНОГО 
ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

Зміни, що відбулися в економічному розвитку за роки існування 
суверенної України свідчать, що інвестиційна сфера стає одним з 
основних чинників економічного розвитку суб‘єктів господарювання та  
держави, що  реалізуючи власні економічні функції має стимулювати 
динаміку інвестиційних процесів в сфері господарювання. Потреба 
правового регулювання інвестиційних відносин зумовила виникнення і 
розвиток інвестиційного законодавства і становлення інвестиційного 
права. 

Незважаючи на велику кількість нормативних актів, на сьогодні 
законодавча база України з питань правового забезпечення інноваційної, 
інвестиційної діяльності та, зокрема, інноваційного інвестування 
перебуває в розібраному стані – розрізнений внутрішньо неузгоджений 
правовий матеріал не дає змоги досягти головної мети – забезпечити 
повномасштабне регулювання суспільних відносин, пов‘язаних з 
інноваційними процесами. З метою повного, узгодженого та системного 
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правового забезпечення функціонування національної інноваційної 
системи необхідний комплексний правовий акт, який би визначав правові 
засади функціонування вказаної діяльності, найбільш оптимальною 
формою якого є кодифікація. 

Варто зазначити, що інвестиційне законодавство України крок за 
кроком складалося протягом останнього десятиріччя. В Україні власне 
законодавство про інвестиційну діяльність з‘явилося після прийняття 24 
серпня 1991 р. Акту проголошення незалежності України. Закон України 
«Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. є першим 
нормативним актом, що визначає загальні правові, економічні та 
соціальні умови інвестиційної діяльності на території України. Сьогодні 
мало хто вже вправі заперечити факт існування вітчизняного 
інвестиційного законодавства як самостійної галузі. 

Свого часу Д.В. Задихайло запропонував макет Інвестиційного 
кодексу, який був представлений у вигляді загальної та спеціальної 
частин.  

При цьому зазначений автор визнавав, що пропонований варіант 
можливої кодифікації інвестиційного законодавства, звичайно ж, не 
єдиний і, напевно, не найкращий. Має право на існування і більш 
економний варіант кодифікації шляхом видання "загальної частини" 
інвестиційного законодавства у вигляді нової редакції Закону України 
"Про інвестиційну діяльність". У цьому випадку нова редакція повинна 
містити всі необхідні системоутворюючі і системостримуючі компоненти. 
Можливі й інші компромісні варіанти кодифікації. очевидно, це предмет 
самостійних і ціленаправлених наукових досліджень. 

Однією з економіко-правових форм інвестування, якій притаманний 
спеціальний правовий режим, є інноваційна діяльність, що набуває 
особливого значення у зв‘язку з орієнтацією нашої держави на 
інноваційний шлях розвитку економіки країни. 

Забезпечення інноваційного характеру національної економіки є не 
просто однією з економічних функцій, але однією з найважливіших 
економічних функцій держави. Тому не випадково особливої активності 
набула ідея кодифікації інноваційного законодавства. 

Проект Інноваційного кодексу за своїм змістом є робочим ескізом 
сучасного інноваційного законодавства, що має стати інструментом 
вирішення названого завдання. 

Таким чином бурхливий розвиток інвестиційного та інноваційного 
законодавства поставив питання про необхідність кодифікації названих 
підгалузей господарського законодавства, але слід звернути увагу на те, 
що названий розвиток законодавств не відбувається автономно один від 
одного. Важливим його аспектом є також і затребувана самим 
характером сучасних економічних відносин  їх конвергенція. 
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Здобувши незалежність Україна успадкувала багатий ресурсний та 
виробничий потенціал при вигідному географічному розташуванні, однак 
не була здатна до самостійного розвитку і наразі рівень національної 
економіки значно поступається кращим світовим зразкам. Саме тому, в 
сучасних умовах розвитку ринкової економіки на теренах України все 
більшої актуальності набувають питання правового забезпечення нових 
господарських інститутів, до яких у тому числі належить інноваційне 
інвестування. Адже нові технології та доцільні організаційні рішення 
здатні підвищити економічний стан держави. Однак держава повинна не 
лише забезпечити умови для формування та стимулювання розвитку 
інноваційно-інвестиційної діяльності, а й розробити ефективні механізми 
управління цими процесами. 

Інноваційне інвестування – це одна з економіко-правових форм 
інвестування, що здійснюється з метою впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу з метою 
досягнення певного соціально-економічного ефекту, в т. ч. випуску і 
розповсюдження принципово нових видів техніки і технології, досягнення 
прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, здійснення якісних змін 
у стані продуктивних сил, поліпшення соціального й екологічного 
становища, випуску нових конкурентоспроможних товарів, послуг та ін.. 

В Україні згідно з Законом «Про інноваційну діяльність» основними 
формами державного регулювання інноваційної діяльності є: формування 
і реалізації державних, галузевих, регіональних та місцевих програм; 
створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для 
підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; фінансова підтримка 
виконання інноваційних проектів; встановлення пільгового оподаткування 
суб'єктів інноваційної діяльності; підтримка функціонування і розвитку 
сучасної інноваційної інфраструктури. Таким чином, розвиток відносин в 
інноваційній та інвестиційних сферах сьогодні невідкладно потребує 
конвергенції відповідного нормативного матеріалу в єдиному механізмі 
забезпечення інноваційного інвестування. 

Необхідним залишається удосконалення нормативно-правової 
бази, а саме вирішення таких питань, як:  1) правова інституціоналізація 
інноваційного інвестування; 2) створення господарсько-правової концепції 
3) надання нормотворчого розвитку конкретним правовим формам 4) 
визначення спеціальних правових режимів 4) встановлення 
кваліфікаційних вимог до інноваційного продукту, що інвестується. 

Таким чином, інноваційне інвестування на сучасному етапі розвитку 
господарського права – це комплексний інститут інвестиційного та 
інноваційного права, що має отримати власне місце у системі права та 
законодавства, органічний правовий механізм реалізації, що як 
уявляється, має складатися з наступних блоків: 1) визначення суб‘єктного 
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складу таких учасників; 2) договірно-правова та корпоративно-правова 
форми інноваційного інвестування; 3) визначення необхідних правових 
режимів інноваційного інвестування; 4) визначення організаційно-
правових форм тих спеціальних суб‘єктів, що створюють інфраструктуру 
інноваційного інвестування 

В умовах коли відсутні кодифікація інвестиційного та інноваційного 
законодавства, які об‘єктивно претендують на включення до свого складу 
такого комплексного інституту, логічною залишається теза про 
необхідність його самостійного розвитку та законодавчої 
інституціоналізації, прийняття Закону «Про інноваційне інвестування в 
Україні». 

Віннічук Р.І., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри господарського права 

 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ  

У КОНТЕКСТІ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄС 
Обрання Україною основним напрямом державної політики, як 

внутрішньої, так і зовнішньої, європейського курсу стало однією із 
головних історичних подій у новочасному державо- і правотворенні, 
кінцевою метою якого має бути повноправне членство нашої країни в ЄС. 
Зважаючи на наведене, для українського суспільства актуалізувалися 
питання функціонування, співробітництва та господарсько-правового 
забезпечення національного ринку в умовах дії Угоди про асоціацію. 
Насамперед це стосується фінансового напрямку, який у багатьох 
європейських країнах з ринковим господарством є стратегічною галуззю 
економіки та її невід‘ємною ланкою. Окрім того, особливе місце у царині 
фінансових операцій належить послугам перестрахування, які набувають 
стратегічного значення у контексті макроекономічної стабілізації 
економіки і функціонування яких характерне специфікою 
перестрахувальної діяльності. Через те, слід з‘ясувати ключові моменти 
становлення євроінтеграційних процесів в Україні та окреслити 
відповідне місце в них правовому регулюванню операцій 
перестрахування.  

Правовим фундаментом відносин між Україною та ЄС є Угода про 
партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими 
Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р., яка 
започаткувала кооперацію Договірних Сторін з широкого кола політичних, 
торговельно-економічних та гуманітарних питань, визначила пріоритети 
адаптації законодавства України до стандартів та норм Європейської 
Спільноти (acquis communautaire) у провідних галузях української 
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економіки. Не оминула Угода про партнерство та співробітництво і 
відносини страхування та перестрахування (за Угодою – «повторного 
страхування»). Вказане стосувалося створення сприятливих умов для 
участі компаній ЄС у заснуванні спільних підприємств у галузі 
страхування в Україні, а також операцій перестрахування та ретроцесії, 
про які зазначалося у Доповненні до Додатку V. 

У подальшому весь процес адаптації в Україні було врегульовано 
окремим Законом «Про Загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 
18.03.2004 р. у якому галузь страхування визначена пріоритетною 
сферою в якій здійснюється пристосування законодавства України до 
актів ЄС. Понад те, невід‘ємною частиною згаданого Закону є перелік 
актів законодавства України та acquis Євросоюзу у пріоритетних сферах 
адаптації. Що стосується перестрахування, то у параграфі IV Розділу 7 
Закону окреслено один із найдавніших аcquis ЄС у галузі страхової 
діяльності, а саме Директиву Ради Європейського Економічного 
Співтовариства 64/225/ЄЕС від 25.02.1964 р. «Щодо скасування 
обмежень свободи підприємництва та свободи надання послуг у сфері 
перестрахування та ретроцесії». Наведене дає підстави зробити 
попередній висновок, що послуги перестрахування, як складова частина 
страхової діяльності, є одним із ключових і пріоритетних питань у 
євроінтеграційному процесі України (зокрема, у справі адаптації 
національного законодавства до аcquis ЄС), який був започаткований 
Угодою про партнерство та співробітництво, а надалі продовжений у 
внутрішньому законодавстві України.  

Інструменти нормативно-правової гармонізації Договірних Сторін, 
що включені у підписану Україною Угоду про асоціацію, містять 
стратегічний план інтеграції України у європейський політичний, 
економічний і правовий простір з метою набуття членства у 
Співтоваристві. Унормовуючи питання перестрахування, Угода про 
асоціацію відтворила правові підходи до цих операцій, що містилися у 
вищезгаданій Угоді про партнерство та співробітництво, оскільки 
включила відносини перестрахування та ретроцесії, разом із прямим 
страхуванням, страховим посередництвом та допоміжними послугами у 
страхуванні до режиму фінансових послуг (ст. 125 Угоди про асоціацію). 
Через це зауважимо, що у змісті згаданих нами міжнародних угод, а саме: 
Угоди про партнерство та співробітництво та Угоди про асоціацію, 
містяться безпосередні положення щодо вузькоспеціалізованих операцій 
перестрахування та ретроцесії, які у складі страхових відносин 
включаються вказаними міжнародними актами до правового режиму 
фінансових послуг.  

З приводу перестрахування та ретроцесії Угода про асоціацію 
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робить акцент на тому, що кожна Сторона має докласти необхідних 
зусиль для забезпечення впровадження міжнародних стандартів 
регулювання та нагляду у цій сфері фінансових послуг та для боротьби з 
ухиленням від сплати податків (ч. 2 ст. 127 Угоди про асоціацію). Такі 
міжнародні стандарти відповідно до згаданого міжнародного договору 
включають, поміж іншим, «Основні принципи страхування» Міжнародної 
асоціації органів страхового нагляду. Через те: « … Сторони визнають 
важливість наближення чинного законодавства України до законодавства 
ЄС, а Україна зобов‘язується забезпечити поступове приведення своїх 
діючих законів та майбутнього законодавства у відповідність до acquis 
Європейської Спільноти» (ч. 1 ст. 133 Угоди про асоціацію). Таким чином, 
Угода про асоціацію окреслює для вітчизняного законодавця доволі 
чіткий орієнтир в питанні пристосування та удосконалення законодавства 
України про перестрахування, а саме – необхідність імплементації у 
галузь страхової діяльності України міжнародних стандартів регулювання 
та нагляду у вигляді «Основних принципів страхування» МАОСН. 
Останні, зі свого боку, містять низку ґрунтовних приписів щодо відносин 
перестрахування, а також « … інших форм передачі ризиків» (стандарти 
13.0.1.-13.6.14. «Основних принципів страхування»). 

Як було установлено, Україна ще до початку підписання Угоди про 
асоціацію набула певний досвід у справі адаптації власного 
законодавства до аcquis ЄС, що знайшло своє пряме відображення у 
змісті самої Угоди про асоціацію. Остання передбачає різні підходи до 
подальшої гармонізації законодавства України до юридичних правил 
Євросоюзу у багатоманітних сферах. Так, в окремих галузях Угода про 
асоціацію особливо детально унормовує питання пристосування 
законодавства України до положень європейського права, в інших – 
містить лише загальні положення. Найбільш наочним прикладом 
«ґрунтовного підходу» щодо гармонізації правопорядку України з аcquis 
Європейського Співтовариства є положення Угоди про асоціацію щодо 
фінансових, телекомунікаційних, поштових і кур‘єрських послуг, послуг із 
міжнародних морських перевезень. У цьому секторі Угода про асоціацію 
чітко розкриває порядок імплементації різних видів актів Співтовариства, 
а саме:  

а) якщо законодавчий акт є регламентом або рішенням ЄС, він 
повинен стати частиною національного законодавства України; 

б) якщо законодавчий акт є Директивою Спільноти, то за 
компетентними органами України залишається право вибору форми та 
способу його імплементації. 

Угода про асоціацію прямо зазначає, що адаптація законодавства у 
згаданих секторах послуг має здійснюватися згідно з Доповненнями ХVІІ-
2 – ХVІІ-5 до Додатка ХVІІ, у яких визначено акти Співтовариства для 
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обов‘язкової адаптації Україною, а також відповідні строки такого 
пристосування. Приміром, у галузі страхової діяльності Україна протягом 
4 років має імплементувати Директиву Європейського Парламенту та 
Ради 2009/138/ЄС від 25.11.2009 р. «Про початок і провадження 
діяльності у сфері страхування та перестрахування» (Платоспроможність 
II, перероблений варіант).  

Підсумовуючи вищенаведене відзначимо, що підписавши Угоду про 
асоціацію, наша держава взяла на себе зобов‘язання запровадити 
європейські стандарти у багатьох секторах економіки на яких робить 
акцент Угода, і однією із таких царин є галузь перестрахування та 
ретроцесії, для якої Договірними Сторонами визначено відповідний 
аcquis ЄС для його транспортування у правопорядок України, а саме - 
Директиву 2009/138/ЄС. Відтак для України в даний час залишається 
відкритим питання щодо вибору конкретної форми та способу 
імплементації окресленого акту законодавства Європейської Спільноти у 
внутрішньодержавні приписи.  
 

Кравченко Т. С., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
Інститут підготовки кадрів 

для органів юстиції України, 
10 група, 6 курс 

 
СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: 

СПРОБА ПОЯСНЕННЯ СУТНОСТІ 
Сутність статуту господарських товариств у чинному законодавстві 

– не визначена, пропонуються різні варіанти для її пояснення у доктрині. 
У теорії цивільного права сформувалося декілька підходів до 

пояснення сутності статуту товариств з обмеженою відповідальністю 
(далі - ТОВ) як: 

1. договору. Такої позиції дотримуються Гусаковський П.Н., 
Глусь Н.С., Зайцева В.В.,  Кібенко О.Р., Маклаков В.О., Остапович Г.М.,  
Шершеневич Г. Ф. Цей підхід неодноразово спростовувався наступними 
аргументами (Бровченко Т.І., Козлова Н.В., Петренко В.С.): по-перше, не 
всі юридичні особи мають кілька засновників (учасників, акціонерів, 
членів), коли в принципі можна було б вести мову про домовленість. 
Отож, статути не всіх юридичних осіб могли би вважатися договорами, а 
допустити, щоб статути мали різну сутність, не можна; по-друге, між 
учасниками юридичної особи з корпоративним устроєм може укладатися 
засновницький договір, що не має сенсу за наявності між ними такого 
договору; по-третє, прийняття рішень з питань корпоративного 
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управління відбувається не на договірних, а на корпоративних засадах 
(не учасниками, а органами юридичної особи; не одностайно, а 
більшістю). Втім прихильники «договірної теорії» статуту в обґрунтування 
своєї позиції посилаються на рішення Суду ЄС у справі Powell Duffryn 
PLC v Wolfgang Petereit (1992), в якому суд зробив висновок, що «статут 
має розглядатися як договір між учасниками товариства й самим 
товариством, а також між самими учасниками». 

2. локального нормативно-правового акту. Прихильниками 
такого підходу зокрема є: Антонова Л. І., Барсукова Л.І., Долинська В.В.,           
Генкін Д.М. Вони стверджують, що «статут можна розглядати у якості 
локального нормативного акта, що визначає правове становище 
юридичної особи та регулює відносини між учасниками та самим 
підприємством», крім цього він (статут) є правовим підґрунтям для інших 
внутрішніх документів підприємства. Таке розуміння статуту 
неодноразово піддавалося критиці, оскільки: 1) концепція статуту як 
локального нормативно-правового акту відповідала вимогам радянської 
юриспруденції, яка заперечувала поділ на приватне і публічне право, 
тому сьогодні таке розуміння є неприйнятним; 2) чинне цивільне 
законодавство не передбачає права осіб створювати норми цивільного 
права; 3) не ґрунтується на чинному законодавстві й аргумент, що статут 
набуває сили локального нормативно-правового акту у зв‘язку з його 
державною реєстрацією, адже згідно ст. 89 ЦК України державній 
реєстрації підлягає не статут, а сама юридична особа. 

3. корпоративного правочину (одно- чи багатостороннього) 
(Бердніков В.В., Козлова Н.В., Петренко В.С.). Втім такий підхід 
суперечливий з огляду на положення ст. 36, 41, 59 ЗУ «Про господарські 
товариства», де визначається, що статут затверджується (змінюється) 
загальними зборами учасників (засновників, акціонерів) господарського 
товариства. А загальні збори не є ні суб‘єктом права, ні органом, який 
здійснює представництво товариства, оскільки лише виконавчий орган діє 
від імені товариства. 

4. індивідуального (ненормативного) акта (Марченко М.М., 
Козлова Н.В.). Втім з таким розумінням теж не можна погодитися, 
оскільки: 1) статут не є одномоментним актом застосування права; 2) 
положення статуту, не будучи нормами позитивного права, мають 
безстроковий характер і розраховані на багаторазове використання. 

5. одночасно – і договір, і локальний нормативно-правовий 
акт. Разом з тим, існує думка, що статут є договором лише до моменту 
реєстрації господарського товариства, а після такої реєстрації він 
перетворюється на локальний нормативно-правовий акт. 

Враховуючи викладене слід констатувати, що за своєю сутністю 
статут ТОВ не можна віднести до жодної з існуючих правових категорій. 
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Видається, що статут ТОВ слід вважати специфічним актом, який 
містить норми, обов‘язкові для учасників товариства, його посадових осіб 
та інших працівників, а також визначає порядок затвердження та 
внесення змін до статуту. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри цивільного права 
№ 1 Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Крат В.І. 
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СЕКЦІЯ № 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ  
ТА КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ 

 
Лялюк О.Ю., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., доцент кафедри державного будівництва 
 

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Сучасна система місцевого самоврядування, що склалася в Україні 
містить такого суб‘єкта місцевого самоврядування як органи 
самоорганізації населення. З приводу їх правової природи та статусу за 
роки існування цих органів було проведено значну кількість наукових 
досліджень. Однак і досі залишаються дискусійними питання щодо їх 
сутності, правової природи та ролі в системі місцевого самоврядування. 
Так за порядком свого утворення ці інституції тяжіють до певних 
громадських об‘єднань, однак за своїм правовим регулюванням, сферою 
владної діяльності, вони є публічно владними суб‘єктами, що свідчить 
про них як про громадські публічно-владні інституції.  

Основним їх завданням є допомога органам місцевого 
самоврядування (місцевим радам та їх виконавчим органам) вирішувати 
питання місцевого значення, про що свідчать закріплені за ними у Законі 
«Про органи самоорганізації населення» повноваження. Однак порядок їх 
утворення передбачає активність з боку членів територіальних громад, 
тому кількість створених органів самоорганізації населення є помітно 
малою, порівняно з територією України та її складовими частинами. 

Територією діяльності органу самоорганізації населення є 
територія вулиці, будинку, мікрорайону, кварталу, району в місті, села та 
селища. 

На сьогодні значно актуалізуються питання створення органів 
самоорганізації населення в межах територій населених пунктів, що 
входять до складу території юрисдикції об‘єднаної територіальної 
громади. Потреба в управлінні більшою за обсягом територією, 
забезпечення потреб населення на такій території вимагає формування 
певних допоміжних структур, які б виконували реальні повноваження. У 
зв‘язку з тим, що формування органів самоорганізації населення 
передбачає активне звернення з такою пропозицією жителів певної 
території. Так, ч. 1 ст. 8 Закону України «Про органи самоорганізації 
населення» закріплює, що з ініціативою про створення органу 
самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у 
місті (у разі її створення) ради можуть звернутися збори (конференція) 
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жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було 
представлено) не менше половини жителів відповідної території, які 
мають право голосу. Така активність жителів є досить рідкісним явищем, 
особливо з огляду на завдання та можливості створеного органу 
самоорганізації населення. Його повноваження, закріплені у ст.ст. 14, 15 
Закону, носять переважно організаційний та номінальний характер і 
жителі з певною незацікавленістю ставляться до них. Вони не отримують 
жодних вагомих привілеїв при функціонуванні ОСН. І хоча Закон 
закріплює за ОСН ряд контрольних повноважень, зокрема, за якістю 
надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території 
діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних 
послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних 
робіт, однак порядку реалізації таких контрольних заходів не 
встановлено, що практично унеможливлює реалізацію ряду повноважень. 

Тому законодавець, запровадивши інститут сільських та селищних 
старост, встановив певну альтернативу вирішення питання забезпечення 
управління територіями, що входять до складу території об‘єднаної 
територіальної громади. Такі старости є обов‘язковим елементом 
системи місцевого самоврядування і формуються шляхом виборів. 

У той же час виникає питання про взаємодію ОСН та відповідного 
старости та можливу конкуренцію між ними. Зокрема, ст. 14

1
 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплює 
повноваження сільського, селищного старости, які частково 
перетинаються із повноваженнями ОСН, що породжуватиме конкуренцію 
між старостою та керівником ОСН.    

З нашого погляду, ОСН можуть стати ефективно функціонуючою 
ланкою в системі органів місцевого самоврядування, забезпечити 
реалізацію принципу субсидіарності на місцевому рівні, однак потребують 
перегляду система власних повноважень. 

Крім того, необхідно забезпечити відсутність конкуренції 
повноважень вказаних суб‘єктів, надати більш вагомих повноважень ОСН 
з метою підвищення їх ролі і значення в управлінні місцевими справами, 
сформувати модель взаємодії між ОСН та старостою, як приклад, 
обраний староста може очолювати сформований в межах села чи 
селища ОСН, або у разі обрання старости рада має прийняти рішення 
про припинення роботи ОСН тощо. 
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Фролов О.О., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
к.ю.н., асистент кафедри державного будівництва 

 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ І ГАРАНТУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ДОСВІТІ ФРАНЦІЇ 
На практиці муніципальні органи досить часто стикаються з 

масованим потоком дублюючих одне одного інформаційних запитів з боку 
різних державних структур, власним розумінням контролюючих органів 
законодавчих приписів й повноважень місцевих органів влади, 
прогалинами законодавчого регулювання порядку здійснення 
контрольних заходів, особливо щодо реалізації делегованих 
повноважень. Недостатньо ефективною є й діяльність судової системи 
щодо захисту прав місцевого самоврядування. 

Аналізуючи організацію місцевого самоврядування у Франції, перш 
за все, зазначимо, що досвід цієї держави був запозичений у процесі 
розбудови місцевої влади в Україні, однак, зі своєю пострадянською 
специфікою. 

Сьогодні Франція порівняно з іншими демократичними країнами 
Європи є досить централізованою державою. Саме тут існують стійкі 
традиції міцної державної влади, яка відіграє провідну роль на рівні 
департаментів та регіонів.  

Організація місцевого самоврядування сучасної Франції 
побудована за континентальною моделлю, згідно з якою у середніх 
ланках адміністративно-територіального устрою співіснують місцеві 
органи державної виконавчої влади і органи місцевого самоврядування. 
Місцеве самоврядування у повному обсязі здійснюється на рівні комун і 
департаментів. В межах департаментів Франції діють представники уряду 
– префекти. Відповідно до Конституції Франції Представники Уряду в 
департаментах і територіях відповідають за національні інтереси, 
адміністративний контроль і дотримання законів. 

Префекти в межах управлінської функції керують діяльністю 
відділів, управлінь і агентств, які представляють центральний уряд, а в 
межах контрольної здійснюють державний контроль за законністю рішень 
і дій виборних органів та посадових осіб департаменту. Виконавчим 
органом у департаменті є голова генеральної ради (місцевого 
представницького самоврядного органу), у віданні якого перебувають усі 
місцеві адміністративні служби. Комуни управляються комунальною 
(муніципальною) радою і мером, який обирається членами цієї ради. У 
Франції немає органів самоорганізації населення: квартальних, вуличних, 
будинкових комітетів. Крім того, територіальні колективи рідко 
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використовують такі форми безпосереднього здійснення місцевого 
самоврядування як загальні збори громадян або місцевий референдум. 

У системі організації місцевої влади Франції не тільки чітко 
розмежовані функції і повноваження органів публічної влади, а й створені 
реальні гарантії самостійності місцевого самоврядування, передусім 
економічні. 

Економічною основою місцевого самоврядування Франції виступає, 
перш за все, комунальна власність, а фінансовою основою - місцеві 
податки і збори, державні дотації, кредити і субсидії, а також участь 
органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. 
Зовнішні доходи (державні дотації та кредити) у структурі доходної 
частини місцевих бюджетів в середньому складають 37%. Від імені 
держави опіку місцевого самоврядування здійснюють відповідні відділи 
Міністерства економіки і фінансів, а також МВС. Останнє відомство 
розподіляє між територіальними колективами кошти, що виділяються 
міністерством економіки і фінансів. 

Загальна дотація місцевому самоврядуванню містить у собі базову, 
вирівнюючу, компенсаційну і спеціальну дотації. Базова дотація (близько 
40%) обчислюється, виходячи з чисельності населення комуни; 
вирівнююча (близько 37,5%) - з урахуванням розриву в рівнях фінансової 
забезпеченості (показник фіскального потенціалу і втрат у доходах 
місцевих бюджетів); компенсаційна (близько 22,5%) - з урахуванням 
спеціальних функцій заради комун, і, врешті-решт, спеціальна - 
поширюється на курортні комуни, деякі великі міста. Існують також 
дотація на капітальні витрати та міська солідарність, встановлена для 
слаборозвинених комун. Окрім дотацій, передбачаються також спеціальні 
державні субсидії, які мають цільовий характер і виділяються або з 
державного бюджету, або зі спеціальних національних фондів. 

В Україні французька модель була викривлена у бік запровадження 
прямого державного управління на рівні районів і областей. На 
регіональному рівні були створені органи місцевого самоврядування, 
позбавлені права утворювати власні виконавчі органи й здійснювати 
самостійне управління частиною місцевих справ. Значну кількість 
повноважень, законодавчо закріплених за органами місцевого 
самоврядування, районні та обласні ради делегували місцевим 
держадміністраціям. Останні перетворилися у виконавчі органи 
державної влади, які одночасно здійснюють функції місцевого 
самоврядування. Тому відновлення регіонального місцевого 
самоврядування з власними виконавчими органами, встановлення 
оптимальної системи розподілу повноважень за рівнями влади й 
демократизація системи муніципального управління є найважливішими 
завданнями реформи місцевого самоврядування.  
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Муртіщева А.О., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
асистент кафедри державного будівництва 

 
ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УРЯДУ В УКРАЇНІ 
Визначення статтею 1 Конституції України нашої держави як 

правової вимагає запровадження ефективних механізмів поділу 
державної влади, забезпечення конституційної законності, правового 
захисту прав, свобод і законних інтересів громадян. Проте суспільно-
політична ситуація в Україні свідчить про загрозу втрати конституцією 
свого обмежувального впливу на владу та нехтування однією із 
засадничих вимог правової державності – зв‘язаністю держави правом. 

У зв‘язку з цим постає нагальна необхідність проведення системної 
конституційної реформи, здатної підвищити ефективність функціонування 
публічної влади. Серед можливих способів її реалізації – ухвалення нової 
редакції Конституції або сутнісної зміни чинних положень – пріоритетним 
в Україні було визначено другий спосіб. Необхідність проведення 
комплексного оновлення конституційних засад функціонування системи 
органів державної влади зумовлює, зокрема, інтенсифікацію наукових 
пошуків ефективних засобів реагування на порушення конституційних 
приписів з боку владних інституцій. 

З огляду на це на сучасному етапі розвитку конституційно-правової 
науки отримує свого визнання та ґрунтовного опрацювання концепція 
публічно-правової відповідальності. Остання не лише традиційно 
розглядається як така, що, існуючи поряд з приватно-правовою (цивільно-
правовою) відповідальністю, об‘єднує кримінальну, адміністративну, 
дисциплінарну та ін. види юридичної відповідальності. Вона все більше 
набуває свого дослідження як складна категорія, що поєднує правові та 
політичні міри, забезпечуючи відповідальність суб‘єктів публічної влади і 
дотримання принципу законності в діяльності підсистем цієї влади, та 
включає конституційно-правову та муніципально-правову 
відповідальність. 

Останнім часом наукового обґрунтування знаходить концепція 
муніципально-правової відповідальності, розробляються пропозиції щодо 
удосконалення конституційного регулювання її форм. Так, законопроект 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» 
передбачає запровадження нового порядку дострокового припинення 
повноважень представницьких органів місцевого самоврядування у разі 
ухвалення ними акту, що суперечить Конституції України. Механізм 
реалізується за участю Президента України (зупиняє дію акту, 
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повноваження відповідного органу та призначає тимчасового державного 
уповноваженого), Конституційного Суду України (розглядає питання про 
відповідність акту), а також Верховної Ради України (у разі визнання акту 
неконституційним за поданням Президента України достроково припиняє 
повноваження відповідного органу та призначає позачергові вибори). 

Що ж стосується конституційно-правової відповідальності, то 
сучасні наукові дослідження стосуються переважно розробки теорії 
конституційно-правової відповідальності як галузевого виду юридичної 
відповідальності з притаманним йому складом правопорушень, 
специфічною інстанцією, розгалуженою системою санкцій поряд з усіма 
традиційними ознаками юридичної відповідальності. Проте такий підхід 
неминуче призводить до неможливості визнання конституційно-правової 
відповідальності уряду через відсутність нормативно визначених підстав 
його колективної відповідальності. В силу цього вищий орган виконавчої 
влади розглядається як такий, що несе виключно політичну 
відповідальність, яка не може бути регламентована правом за винятком 
процедурно-процесуальних аспектів. 

Водночас за такого підходу виникає декілька питань. По-перше, 
яким чином за відсутності конституційно-правової відповідальності має 
забезпечуватись дотримання конституційної законності в діяльності 
уряду. По-друге, як категорія «політична відповідальність», що не 
потребує правової визначеності, може включатися до конституційно-
правового статусу вищого органу виконавчої влади притому, що інші його 
основні елементи (правосуб‘єктність, принципи діяльності, порядок 
формування, характер взаємодії з іншими органами, компетенція, склад, 
статус окремих членів, гарантії діяльності) потребують чіткого 
конституційно-правового регулювання. 

По-третє, за такого підходу при детальному аналізі механізмів 
відповідальності й інших органів державної влади довелось би 
відмовитись від визнання її наявності у всіх чи більшості владних 
структур, оскільки у тій чи іншій мірі ці механізми ґрунтуються на 
поєднанні правового та політичного начал. Такий симбіоз може 
проявлятися як у підставах, так і у процедурі відповідальності: наприклад, 
реалізована у парламенті процедура імпічменту глави держави, навіть у 
разі закріплення у якості фактичної її підстави порушення норм 
Конституції та законів України, без надання висновку про наявність 
правопорушення органом правосуддя носитиме політичне забарвлення. 
А повна відмова від визнання конституційно-правової відповідальності 
органів державної влади здатна породити ряд серйозних проблем і 
теоретичного, і практичного характеру. У теоретичній площині це 
зумовило б руйнування одного із засадничих положень – необхідності 
для кожної галузі права забезпечувати реалізацію своїх норм передусім 
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власними засобами, зокрема мірами відповідальності. З огляду на це 
наявність конституційно-правової відповідальності стає однією з умов 
існування галузі конституційного права. 

У практичній площині невизнання конституційно-правової 
відповідальності владних інституцій породжує проблему забезпечення 
додержання принципу законності. Так, конституційно-правова, як і 
юридична, відповідальність справедливо вважається засобом 
забезпечення законності і правопорядку, належної реалізації норм 
Конституції та законів України. Причому саме конституційна законність, 
засобом забезпечення якої виступає конституційно-правова 
відповідальність, є гарантією «підкорення діяльності всіх гілок влади 
нормам Конституції», здатною запобігти узурпації влади. 

Дослідники часто наголошують на можливості забезпечення 
режиму конституційної законності лише тоді, коли притягнення до 
відповідальності органів державної влади та посадових осіб не буде 
використовуватись як засіб боротьби з політичними опонентами. Або ж 
заперечують політико-правову природу конституційної законності, 
вважаючи останню виключно правовим явищем, політичний вплив на яке 
має бути обмежений рамками закону. Водночас практична діяльність 
державного механізму демонструє приклади підміни принципу законності 
політичною доцільністю, а дослідження  проблеми конституційно-
правової відповідальності вищого органу виконавчої влади та окремих 
міністрів підтверджує небезпеку перетворення її заходів у засіб 
політичної боротьби. 

Саме умови становлення української державності на засадах 
верховенства права диктують необхідність домінування права по 
відношенню до політичного розсуду, особливо в аспекті притягнення до 
конституційної відповідальності вищого органу виконавчої влади. Для 
застосування заходів відповідальності уряду на перший план мають бути 
висунені правові критерії, що дозволить уникнути політичних криз та 
створити умови для зміцнення конституційної законності, впровадження 
реального конституціоналізму в Україні. Мова йде саме про перевагу 
правових критеріїв над політичними, оскільки повна відмова від останніх 
неможлива через специфіку конституційно-правових відносин та суб‘єктів, 
що несуть відповідальність. На відміну від традиційних видів юридичної 
відповідальності, механізм яких реалізується через відносини між 
правопорушником та державою, конституційно-правова відповідальність 
реалізується всередині самого державного механізму. Це вимагає від 
держави самообмеження задля забезпечення конституційного 
правопорядку за допомогою більш політично нейтрального інституту, 
який не зможе бути вільно інтерпретованим та використовуваним як засіб 
політичної боротьби. 
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РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

В УГОРЩИНІ 2011 – 2014 років 
На сьогодні удосконалення системи місцевого самоврядування і 

децентралізаційні процеси в Україні знаходяться на першочергових 
позиціях як в політичній, так і в правовій площині. І не дивно, оскільки 
українські прагнення до Європейської інтеграції прямо залежать від 
належної організації влади на місцях. Більшість країн Європейського 
Союзу (ЄС) пройшли власний, інколи тернистий, шлях становлення 
місцевого самоврядування, яке б відповідало світовим стандартам. 
Угорщина впродовж 90-х, початку 2000-х років збудувала міцну 
ефективну систему місцевого самоврядування, однак останні 5 років 
перетворень у сфері місцевої публічної влади показують певний 
регресивний шлях. 

У 2010 р. після парламентської перемоги партії Фідес відбулися 
суттєві зміни в системі місцевого самоврядування. Головними змінами 
безперечно було прийняття Основного Закону 2012 р. і нового закону 
"Про місцеве самоврядування" 2011 р. Однією з перших змін у системі 
місцевої влади була виборча перебудова. Задекларована мета виборчої 
реформи була збереження коштів зі зменшенням кількості представників 
в органах місцевого самоврядування. Основна структура виборчої 
системи залишилася практично недоторканою, але незначні зміни були 
ініційовані в кожному з аспектів виборчої системи. Кожна зміна була 
кроком від пропорційного представництва до мажоритарної системи. Цей 
напрям безсумнівно більш вигідний для великих політичних організацій з 
ширшою горизонтальною мережею. У результаті змін виграшне 
становище дісталося великим національним партіям, які можуть 
домінувати в одномандатних округах.  

Після зміни виборчої системи, наступний етап місцевої реформи 
стосувався середнього рівня. Першим кроком було відновлення 
управлінських органів окружного рівня восени 2010 р. Це було важливою 
фазою в організації органів місцевого самоврядування, адже за короткий 
період до 2010 р. (коли соціалістичний уряд прибрав ці органи та передав 
їх компетенцію на регіональний рівень) не було ніякого законного 
контролю над органами місцевого самоврядування. До реформи, окружні 
органи існували для контролю за відповідністю рішень органів місцевого 
самоврядування законодавству, але з 2011 р. контроль почав 
здійснюватися контролерами, які є більш могутніми засобами в руках 
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окружної влади, наприклад, вони можуть накласти штраф на органи 
місцевого самоврядування у випадку порушення норм права. 

Наступний крок – з січня 2011 р. управлінські окружні органи стали 
урядовими органами. До того на середньому (регіональному) рівні 
існувало декілька державних органів (наприклад, щодо оподаткування, 
санітарного нагляду тощо), чиїм завданням було представлення 
центральної влади. Тепер більшість цих органів злилися в урядові 
органи. Голови цих органів стали державними (урядовими) делегатами, 
відповідальними перед урядом. У рамках цього кроку уряд зазначив, що 
напрям на посилення централізованого управління на середньому рівні є 
політичним рішенням. Помітним є те, що уряд побудував і зміцнив 
паралельну структуру управління, яка існує поза виборним окружним 
самоврядуванням, який був витіснений на задній план. 

Останнім кроком реформи середнього рівня, який був 
запроваджений у січні 2012 р., було перейняття центральним урядом 
повноважень щодо управління власністю (разом з боргами) окружного 
самоврядування. Незважаючи на те, що окружне самоврядування 
залишилися єдиним виборним органам середнього рівня, проте їх 
попередній статус практично повністю був змінений. Їх майбутнє 
невизначене: відповідно до урядової концепції правлячої партії, вони 
можуть координувати планування та розвиток територій, але у той же час 
ці сфери міцно пов‘язані з ресурсами ЄС, і, відповідно, підконтрольні 
регіональним/окружним радам (які знаходяться під впливом партій та 
центрального уряду). 

Реформування системи місцевого самоврядування проводилося з 
метою збереження коштів та поділу місцевих та державних функцій. 
Реформа і відповідно новий закон ―Про місцеве самоврядування в 
Угорщині‖ набував чинності в три етапи: 

- окружні управління, законний нагляд, управління активами (з січня 
2012 р.) 

- фінансування та завдання місцевого самоврядування (з січня 
2013 р.) 

- несумісність політичних посад (з жовтня 2014 р.). 
Реформа не залишила недоторканими й відносини між місцевими 

суб‘єктами влади. До 2010 р. заступники мера обиралися депутатами з 
числа членів ради, тепер вони можуть бути призначені не лише з членів 
ради. Формально мер може запропонувати кандидатуру заступника мера 
не з числа депутатів ради тільки тоді, коли він вже має заступника з ради. 
Заступник, ―аутсайдер‖ (не з числа депутатів) не має права голосу, але 
він/вона може брати участь та виступати на засіданнях ради. Оскільки 
угорське законодавство не надає точного переліку повноважень 
заступника мера, реальна влада та місце для маневрів заступників мерів 
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може варіюватися у кожному муніципалітеті відповідно до місцевих 
обставин. Завдяки цьому положенню правляча партія може додати ще 
одну посаду до своєї системи.  

Насамкінець, реформа сприяла посиленню позиції мера: він набув 
права вето над рішеннями ради, якщо він вважав їх такими, що 
суперечать інтересам муніципалітету; мер може приймати рішення з 
питань, з яких рада не може прийти до консенсусу; більш того, в деяких 
(надзвичайних) ситуаціях мер може приймати рішення без залучення до 
цього процесу ради.  

Слід відзначити, що угорський закон «Про місцеве 
самоврядування» 2011 р. був підданий певній критиці з боку Конгресу 
місцевих і регіональних влад Європи, який навесні 2012 р. направив 
спеціальну комісію, покликану оцінити рівень місцевої й регіональної 
демократії в Угорщині. У доповіді комісії віталася ратифікація Угорщиною 
у червні 2010 р. Додаткового протоколу до Європейської хартії про 
місцеве самоврядування, що стосується права брати участь у справах 
місцевої влади. Однак водночас був висловлений жаль, що цей 
позитивний крок виявився зведений до мінімуму через наступні реформи 
місцевого самоврядування, котрі, на думку комісії, ведуть до руйнації 
правових рамок вирішення місцевих і регіональних проблем у країні. 
Зокрема, глибоку стурбованість викликала загальна тенденція до 
рецентралізації сфер компетенції та слабкий рівень захищеності 
принципу місцевого самоврядування на конституційному рівні. 
Підкреслювався той факт, що місцеві влади в Угорщині залишаються у 
сильній залежності від урядових грантів і що процес консультацій вимагає 
більш ретельного опрацювання й посилення для приведення у 
відповідність із вимогами Хартії про місцеве самоврядування. Нарешті, 
місцеві влади не мають ефективного судового захисту в тому, що 
стосується їхньої можливості звертатися до суду для гарантування своїх 
прав згідно з Хартією. 

Як бачимо, місцеве самоврядування Угорщини, зокрема його 
інститути, за останні роки зазнали чималих перетворень. Вважаємо за 
доцільне зазначити, що наразі система місцевого самоврядування 
Угорщина являє собою достатньо неоднозначний приклад. Останні 
реформи інститутів місцевої влади Угорщини, на думку багатьох фахівців, 
дещо повернули країну на початок 90-х р. Очевидним є посилення 
централізації влади, перехід до мажоритарного типу голосування на 
місцях, перерозподіл повноважень на користь держави.  
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Комарова Т.В., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права 

 
СТАНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Витоки формування сучасної судової системи Європейського Союзу 
(далі – ЄС) йдуть з 1951 р., коли шістьма державами був підписаний 
Договір про Європейське співтовариство з вугілля та сталі (далі – ЄСВС). 
При створенні ЄСВС керувати регулюванням вищеназваних двох галузей 
промисловості мали чотири основні органи, які прийнято називати 
інститутами: Високий керівний орган, Рада міністрів, Спільна асамблея, 
Суд правосуддя. Суд правосуддя був наднаціональною судовою 
установою, яка забезпечувала виконання функції дотримання закону при 
тлумаченні та застосуванні Договору про ЄСВС. Надходження справ до 
Суду було незначним і вони стосувалися більш технічних моментів 
застосування Договору. Взагалі Суд ЄС був змодельований подібно до 
французького Conseil d’Etat, який є вищим французьким судом, що 
відповідає за перегляд рішень уряду та нагляд за дотриманням цим 
урядом меж своїх повноважень. Показовим є те, що перша справа, по 
якій Суд ЄС виніс рішення, була ініційована з приводу скасування 
рішення Високого керівного органу щодо правил цінової політики і 
протягом багатьох років до Суду надходили позови лише проти цього 
інституту.  

Наступним етапом на шляху європейської інтеграції було 
підписання 25 березня 1957 р. тими ж самими шістьма державами – 
засновницями ЄСВС двох Римських угод (вступили в силу 1 січня 1958 
р.), на укладення яких підштовхнула успішна інтеграція у форматі ЄСВС 
та бажання її поширити на більш широке коло секторів економіки. В 
результаті підписання Римських угод були створені Європейське 
економічне співтовариство (далі – ЄЕСпв) та Європейське співтовариство з  
атомної енергії (далі – Євратом). Як ЄЕСпв, так і Євратом запроваджували 
чотири інститути, такі ж самі, як і за Договором про ЄСВС. На них 
покладалися обов‘язки по досягненню цілей двох нових співтовариств. Суд 
правосуддя мав незмінний порівняно з ЄСВС вигляд. Для того, щоб 
запобігти розгалуженню інститутів трьох співтовариств, держави-члени 
прийняли рішення про спільний для трьох співтовариств представницький 
інститут – Асамблею та про спільний судовий інститут – Суд правосуддя. 
З цього приводу була прийнята додаткова Конвенція щодо деяких 
спільних інститутів, підписана та набувша в силу разом із Римськими 
договорами. Таким чином, в результаті еволюції, у ЄСВС, ЄЕСпв та 
Євратому з‘явилися єдині Асамблея та Суд. Щодо двох інших інститутів, 
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то їх було по три до підписання у 1965 р. «Договлору про злиття». Після 
цього три співтовариства по суті стали єдиним цілим, оскільки вони мали 
єдину систему інститутів із тією лише різницею, що в залежності від 
сфери вирішуваного питання застосовувалися положення чи то Договору 
про ЄСВС, чи то Договору про ЄЕСпв, чи то Договору про Євратом. Після 
цього Суд правосуддя став називатися Суд Європейських співтовариств, 
оскільки від обслуговував усі три співтовариства.  

У 1980-х рр. через розширення членського складу співтовариств до 
12 постала необхідність внесення змін до усіх трьох установчих 
договорів. 17 лютого 1986 р. був підписаний Єдиний європейський акт, 
який набув чинності 1 липня 1987 р. Відповідно до нього було створено 
Суд першої інстанції, який розпочав свою роботу у 1989 р. Частина 
юрисдикції Суду Європейських співтовариств була передана йому, що 
пропорційно зменшило навантаження на Суд Європейських 
співтовариств.  

Кардинальних змін до формування інституційної системи внесло 
підписання 7 лютого 1992 р. Договору про Європейський Союз (далі – 
Договір про ЄС), який набув чинності 1 листопада 1993 р., і який прийнято 
називати Маастрихтським договором. Цей договір запровадив нову 
організаційну структуру наднаціонального співробітництва держав – 
членів співтовариств – Європейський Союз, який включив до себе, окрім 
предметної компетенції трьох співтовариств, які продовжували діяти, ще 
й дві нових компетенції, які в теорії прийнято називати опорами: спільну 
зовнішню політику і політику безпеки (Друга опора, яка регламентується 
Розділом V Договору про ЄС) та співробітництво в галузі правосуддя та 
внутрішніх справ (Третя опора, яка регламентується Розділом VI 
Договору про ЄС). Першу опору колективно склали три співтовариства (з 
23 липня 2002 р., коли Договір про ЄСВС втратив чинність, ЄСВС 
припинило свою діяльність і його компетенція та майно перейшли до 
ЄСпв, тобто з того часу Першу опору складали два співтовариства), а 
Друга та Третя опори не являлися організаціями та не мали власних 
окремих установчих договорів.  Суттєвий вплив Договір про ЄС вчинив на 
юрисдикцію судових органів ЄС, але не на їх організація.  

Що стосується реформи судової системи у відповідності до 
Лісабонського договору, якйи набув чинності у 2009 р., то ним було  
введено таке поняття як Суд ЄС, яке є комплексним поняттям, 
характеризує усю судову систему ЄС і включає до себе три ланки: 
безпосередньо Суд ЄС, Загальний Суд та спеціалізовані суди (ст. 19 
Договору про ЄС). Прототипом Суду ЄС став Суд Європейських 
співтовариств, Загального суду – СПІ, спеціалізованих судів – 
спеціалізовані судові палати. Оновлені судові ланки мали таку ж 
підпорядкованість, як і в колишній до реформаційній системі, тобто 
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Загальний Суд створюється при Суді справедливості, а судові палати – 
при Загальному Суді. Кількість спеціалізованих судів не обмежується 
установчими договорами, але був створений тільки один такий суд – 
Трибунал з питань цивільної служби ЄС, який компетентний вирішувати 
спори між ЄС та його службовцями. 

Останньою реформою була реформа 2016 р., коли зважаючи на 
величезне навантаження на Загальних суд, а отже і на надмірну 
тривалість проваджень у ньому, було прийнято рішення про збільшення 
складу Загального суду за рахунок його злиття із Трибуналом з питань 
цивільної служби. Так, навантаження на Загальний суд зросло з 398 
справ на рік у 2000 р. до 912 у 2014 р. В результаті цього тривалість 
проваджень почала призводити до порушення права на розумну 
тривалість розгляду справи у суді, яке гарантовано ст. 47 Хартії про 
основоположні права ЄС, і відшкодування за порушення котрого має 
спрачувати ЄС.  Так, протягом одного року перед Загальним судом вже 
було ініційовано п‘ять таких справ на загальну суму збитків у 26,8 млн €. 

Тож реформа, яка була підтримана Радою ЄС та Парламентом 
полягає у тому, що до Загального суду додаються 21 суддя у три етапи. У 
2015 р. призначаються 12 нових суддів, у 2016 р. – 7 суддів завдяки їх 
переходу з трибуналу з питань цивільної служби,  а у 2019 р. суддів стане 
56 (у порівнянні – старий склад Загального суду становив 28 суддів). Це 
дозволить впоратися зі структурними проблемами, які виникли у судовій 
системі ЄС через перенавантаження.  

Процес становлення судової системи ЄС свідчить про постійне 
вдосконалення та підлаштування до сучасних умов функціонування ЄС. 
Прямою  ціллю цього є вдосконалення механізмів захисту прав приватних 
осіб ЄС, оскільки саме вони і є головним суб‘єктами сучасного Союзу.  

 

Чуприна Ю.А., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
начальник відділу наукових досліджень, 

здобувач кафедри держави і права України та зарубіжних країн 
 

ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ  
ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ХХ ст. 

У водному законодавстві України можна виділити два основних 
напрямки, це: акти щодо раціоналізації використання водних ресурсів та 
норми, що гарантують пріоритетну охорону особливо цінних водних 
багатств. 

Після революції 1917 року, радянське законодавство, яке і 
панувало в в Україні у ХХ ст., ліквідувало приватну власність на землю, 
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воду та інші природні багатства. Однак цей факт дав початок пріоритетній 
охороні й заповідному режиму вод (постанова РНК від 19 вересня 1935 
р.«Про державні природні заповідники УРСР»). Надалі цілий ряд 
законодавчих актів закріпив систему і режим охорони вод, який певною 
мірою діє і понині. Встановився порядок часткової або повної заборони 
використання особливо цінних водних об'єктів. Щоб уникнути негативного 
впливу на заповідні води виділяються особливі охоронні зони, 
розширюється сама мережа заповідників і заказників. Значну роль у 
розвитку заповідної охорони водних багатств в 70-ті роки ХХ ст. стали 
грати міжнародні конвенції, учасником яких була Україна і національні 
акти, що прийняті на виконання взятих зобов'язань. 

Особливо виділяються базові комплексні акти у другій половині ХХ 
ст. Вагому роль в системі водного законодавства зіграли Закон УРСР від 
30 червня 1960 р. «Про охорону природи УРСР» та Закон СРСР від 10 
грудня 1970 р. «Про затвердження Основ водного законодавства СРСР» 
та Водний кодекс УРСР від 9 червня 1972 р. 

Закріплюється державна політика у сфері охорони водних 
природних ресурсів. Вводиться водний кадастр, удосконалюються 
правила охорони вод, державна охорона водних ресурсів часто 
коригується постійним контролем (Державний комітет України по водному 
господарству) за виконанням законодавчих актів. У підсумку в 1995 р 
приймається Водний кодекс України і намічаються перспективи 
подальшого вдосконалення державного управління в галузі 
використання, охорони вод та відтворення водних ресурсів. 

Інтенсивно йде процес формування та розвитку системи державних 
органів управління водними ресурсами та об'єктами, тісно пов'язаними з 
охороною вод. З 1933 р. в умовах підняття промисловості і сільського 
господарства особливу увагу в законодавстві приділяється обліку водних 
і зв'язаних з ними ресурсів і підготовці кадастру, вдосконалюється 
структура органів та їх повноваження. Відбувається диференціація 
органів для управління окремими секторами водного господарства. 
Регулюванням використання вод займаються як спеціальні органи - 
Держкомітет Ради Міністрів УРСР по водному господарству, так і 
відомства таких суміжних галузей, як рибна промисловість або геологія та 
охорона надр, пов'язані з ґрунтовими водами. 

Удосконалюється державний облік вод і їх використання. 
Зміцнюється кадровий склад водоохоронних органів. Особливу увагу 
приділяється порядку використання земель водного фонду та 
регламентації робіт в його рамках. Державний моніторинг вод неминуче 
передбачає формування державного водного кадастру, паспортизацію 
річок і водних шляхів та вдосконалення звітності щодо виконання 
приписів. Передбачається контроль за ризиками у водному господарстві. 
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Із здобуттям незалежності у водному законодавстві України значну 
роль стали відігравати міжнародні угоди, акти на їх виконання і 
національні норми, розвиваючі світові тенденції в охороні водних 
ресурсів. 

Цікаво простежити, як в законодавстві формується корпус актів про 
відповідальність за охорону та раціональне використання водних 
ресурсів. Норми кримінального, адміністративного та інших кодексів 
коректувалися відповідно з бурхливими соціально-економічними 
процесами наступних десятиліть.  

Особливий напрямок складають акти щодо регулювання 
індустріального, аграрного та побутового використання водних ресурсів. 
Ці аспекти враховуються при плануванні розвитку народного 
господарства. Встановлюється системний нагляд за водоймами зі 
створенням органів спеціальної компетенції. Закріплюються норми 
охорони чистоти вод, які вживаються для питного, господарського та 
технічного водозабезпечення, а також для упорядкування користування 
водними ресурсами. Регламентується плата за спуск стічних вод і 
вводяться штрафи за порушення встановленого порядку. Предписуються 
заходи відновлення особливо забруднених водних об'єктів. 
Впорядковується загальний порядок використання водних ресурсів 
промисловістю, комунальним та сільським господарством, а також у 
міжгалузевому взаємодії. З метою недопущення заподіяння шкоди 
водним ресурсам регламентується порядок прийому в експлуатацію 
об'єктів, пов'язаних з водокористуванням. Особлива увага приділяється 
охороні вод в системі іригації з встановленням плати за використання 
води для зрошення. Затверджуються стандарти гранично допустимих 
скидів, вводяться платежі за спеціальне використання водних ресурсів. 

Діапазон правового регулювання доповнюється і вимогами 
розвитку атомної енергетики. Національне законодавство України 
збагачується нормами міжнародного права. Надзвичайні ситуації 
змушують брати під контроль техногенні ризики в водному господарстві 
та нормативно забезпечувати попередження аварій. В рамках 
індивідуального, аграрного та побутового використання вод виділяються 
акти щодо інженерного облаштування водойм і забезпеченні його 
надійної та безпечної експлуатації. 

Значну увагу законодавець приділяє забезпеченню санітарного 
контролю за станом вод. Встановлюється режим, методи і засоби 
санітарної охорони вод різних категорій. 

Серія норм, що регламентують раціональне використання водних 
ресурсів, простежується і в рибоохоронному законодавстві. Особлива 
увага приділяється охороні цінних видів риби, підвищенню продуктивності 
водойм і порядку дозволу на їх використання. Встановлюється особливий 
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режим використання акваторії заказників. 
Особливий підрозділ водного законодавства регулює режим річок в 

якості резервуара прісної води, транспортних шляхів і місця існування 
риб та іншої водної фауни. Створюються спеціальні водоохоронні зони, 
удосконалюється класифікація річок, засновується їх паспортизація. 
Помітну увагу в водному законодавстві приділяється охороні морів, 
морських узбереж, захисту від забруднення морського середовища і 
рятування морських акваторій в цілому.  

Таким чином, два провідні напрямки водного законодавства, які 
зазначалися раніше – проявилися в діапазоні таких сфер: охорона вод в 
заповідниках і заказниках; формування системи державного управління 
водним господарством; контакт національних актів з міжнародними 
угодами; встановлення норм відповідальності за порушення водного 
законодавства; регламентація індустріального, аграрного та побутового 
використання водних ресурсів; акти про інженерне облаштування 
водойм; забезпечення санітарного контролю за станом вод; раціональне 
використання водних ресурсів в рибоохоронному законодавстві; водний 
режим річок і морів; охорона джерел ґрунтових вод; регулювання водного 
балансу в сфері боротьби з ерозією ґрунтів. 
 

Тітомир О.С., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
к.ю.н., асистент кафедри теорії держави та права 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ  

У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В останні декілька десятиліть питання правового виховання у сфері 

прав людини стали предметом численних дискусій на міжнародному рівні, 
частиною реформ в освітній сфері й центром постійної уваги неурядових 
організацій. Правове виховання у сфері прав людини навіть 
характеризують як, власне, самостійне право людини (як «право знати 
свої права»). У той же час, вітчизняна правова доктрина залишається 
осторонь вказаних тенденцій, продовжуючи розглядати правове 
виховання як процес, що ізольований від впливу «праволюдинного 
підходу» (human rights approach). 

Незважаючи на наявність великої кількості різних варіантів 
визначення поняття «правового виховання у сфері прав людини», існує 
певна загальна згода серед дослідників щодо декількох його 
визначальних компонентів. 

Правове виховання в галузі прав людини може бути визначене як 
зусилля з освіти, навчання та інформування, які здійснюються для 
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створення загальної культури прав людини шляхом обміну знаннями, 
прищеплення навичок і формування позицій. Усе це спрямоване на 
зміцнення поваги прав людини та основних свобод, всебічний розвиток 
людської особистості і почуття людської гідності, сприяння 
взаєморозумінню, терпимості, рівності чоловіків і жінок і дружбі між усіма 
націями, корінними народами та расовими, національними, етнічними, 
релігійними та мовними групами, забезпечення для всіх людей 
можливістю ефективно брати участь у житті вільного і демократичного 
суспільства, у якому панує право, розбудова і підтримання миру, 
забезпечення сталого розвитку в інтересах суспільства і соціальної 
справедливості. 

Правове виховання в галузі прав людини охоплює знання та 
навички у вивченні прав людини і механізмів забезпечення їх захисту, а 
також здобуття навичок застосовування таких знань у повсякденному 
житті; цінності, світоглядні підходи і поведінкові моделі, які спрямовані на 
відстоювання прав людини; дії щодо вжиття заходів для захисту і 
заохочення прав людини. 

Всебічне виховання, навчання та інформаційна робота в галузі 
прав людини не тільки дають знання про права людини та механізми їх 
захисту, а й передають навички, необхідні для підтримки, захисту і 
реалізації прав людини в повсякденному житті. Виховання в галузі прав 
людини формує таке ставлення та поведінку, які є необхідними для 
захисту прав людини всіх членів суспільства, і, таким чином, підвищує 
загальну культуру прав людини. Правове виховання в галузі прав людини 
покликане нести в світ фундаментальні принципи прав людини, такі як 
рівність і недопущення дискримінації, стверджуючи разом з тим їх 
взаємозв'язок, неподільність і загальність. 

У той же час, така діяльність повинна співвідноситися з реальним 
життєвим досвідом і культурою. Вона формує обізнаність громадян у 
сфері прав людини і допомагає їм визначати і задовольняти свої запити й 
добиватися рішень, що відповідають міжнародним і національним 
стандартам в галузі прав людини. Як зміст, так і методика цієї роботи 
повинні відображати цінності в галузі прав людини, стимулювати 
учасників, сприяти створенню належного середовища навчання. 

Міжнародна спільнота сьогодні виходить із того, що правове 
виховання у сфері прав людини й формування активного відповідального 
громадянина виступають найбільш важливим елементом на шляху до 
плюралістичної демократії. Це передбачає вміння реалізовувати свої 
права і свободи, не порушуючи прав і свобод інших; здатність до діалогу з 
владними структурами, з іншими громадянами та їх об'єднаннями; 
відповідальність за свої вчинки і свій вибір, юридичні та моральні 
зобов'язання перед суспільством і державою; критичне ставлення до 
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соціальної дійсності, прагнення її перетворити. 
В умовах, коли ще відсутні міцно усталені демократичні традиції, 

підготовка громадян до життя, побудованого за принципами демократії, 
заснованого на повазі до прав людини, означає вироблення навичок, за 
допомогою яких кожен зможе реалізувати свої особисті права і свободи, а 
також виховувати почуття індивідуальної відповідальності. 

Правове виховання у сфері прав людини покликане виховати 
людей у дусі поваги до права і суспільства і, в той же час, розвинути їх 
ініціативність, відповідальність і вміння реалізовувати власні права і 
свободи в різноманітних сферах життєдіяльності. Критично мислячий 
громадянин протистоїть маніпуляціям з боку влади та засобів масової 
інформації, має незалежні судження, здатен раціонально обґрунтувати 
свою точку зору. 
 

Волкова С.С., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції, 

4 курс, 15 група 
 

МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
Права людини є найвищою цінністю в умовах розбудови 

громадянського суспільства і правової держави. Права людини – це 
основоположний елемент правопорядку, миру та безпеки у державі, в 
наслідок чого вони потребують захисту. Звичайно, що найбільший прояв 
потреби у захисті ми спостерігаємо при взаємодії декількох держав щодо 
цього питання, адже права людини і міжнародна політика тісно пов'язані 
між собою таким чином, що інтернаціональні процеси впливають на 
концепцію прав людини. 

Держави під час здійснення своєї політики на міжнародній арені, 
відстоюючи свої інтереси, змушені зважати на чинні міжнародні 
документи в галузі прав людини. До того ж під час реалізації міжнародно-
політичних зобов'язань вдосконалюється і концепція прав людини, 
оскільки лише на практиці можна виявити існуючі недоліки і прогалини.  

На сьогодні питання щодо захисту прав людини врегульовано 
далеко не повністю. Триваючі конфлікти, а також поява нових криз лише 
загострюють напругу в міжнародних відносинах, збільшують суперечності 
та ідеологічні розбіжності, висуваючи все нові складні і важко розв'язувані 
питання. Але при цьому також не слід забувати про вже існуючі, досі не 
врегульовані проблеми та протиріччя від попередніх епох і історичних 
періодів.  

 Найбільшої актуальності питання щодо захисту прав людини 
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набуло після завершення Другої світової війни. Принцип поваги до 
основних прав людини стає одним з найважливіших принципів 
міжнародного права. Найбільш знаменною подією цього періоду стало 
прийняття Статуту ООН, ст. 1 якого закріпила в якості мети здійснення 
міжнародного співробітництва «...в заохоченні і розвитку поваги до прав 
людини і основних свобод для всіх, без відмінності раси, статі, мови і 
релігії...». Почали створюватися спеціалізовані органи та установи, 
основоположною метою яких було підтримання захисту прав людини.   

Але міжнародні події, що відбувалися в світі, зокрема в 1990-ті 
роки, наочно доводять, що створені в рамках системи ООН структури і 
механізми, що покликані забезпечувати захист прав людини, на сьогодні 
потребують удосконалення й адаптації до нових реалій. Передумовами 
стали, насамперед: значне збільшення числа членів ООН, зростання і 
розширення діяльності неурядових організацій, формування нових 
механізмів світової політики. 

Наприклад, раніше існувала Комісія з прав людини, яка пізніше 
була реформована в Раду з прав людини. Був створений також 
Консультативний комітет. Тобто Організація Об'єднаних Націй постійно 
прагне до удосконалення правових процедур і методів розслідуванню 
порушень прав людини. 

Організація Об‘єднаних Націй відіграє ключову роль у розвитку 
концепції прав людини та її здійснення. Шляхом розробки, прийняття та 
подальшої реалізації правозахисних стандартів ООН здатна впливати на 
розвиток та існування даної галузі у міжнародному співробітництві. 
Незважаючи на це, Організація Об‘єднаних Націй – далеко не єдиний 
орган, однією з головних цілей якого є забезпечення належного існування 
прав людини, здійснення захисту цього механізму та сприяння його 
розвитку на міжнародній арені. До таких органів належить Європейський 
суд з прав людини, ОБСЄ, Міжнародна організація праці, ЮНЕСКО, а 
також омбудсмени, які запровадженні у багатьох державах світу. 

Не слід забувати також про те, що багато в чому, належне 
функціонування інституту прав людини залежить від самої держави, від її 
державної правової політики. Тому зрозуміло, що кожна держава також 
зобов'язана сприяти реалізації захисту прав людини та своїх громадян. 
Питання універсальності прав людини постійно перебуває в полі зору 
світової спільноти. В ідеалі забезпечення прав людини не повинно 
залежати від національної, культурної або релігійної приналежності. На 
практиці цього важко досягнути, адже поважати права людини - це 
поважати і відмінності, оскільки кожна людина реалізує свою особистість 
у рамках певної системи та певних нормативно-правових актах, 
політичній, державній системі держави, громадянином якої вона є або в 
якій вона перебуває. Однак надзвичайно важливо, щоб подібні 
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відмінності не ставали перешкодою в діалозі різних цивілізацій,взаємодії 
держав на міжнародній арені, а слугували приводом для взаємодії і 
співпраці. 

Саме тому, механізми захисту прав людини є вкрай важливими та 
актуальними на сьогодні. Їх розвиток, співпраця та порозуміння, 
подальше удосконалення та розгалуження  – основні цілі  органів та 
структур, які займаються цим вагомими питанням.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 
міжнародного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Яков’юк І.В. 
 

Меліхова Ю.А., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
к.ю.н., доцент кафедри культурології 

 
КУЛЬТУРА ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ СУДДІ 

Поняття «правове мислення» у вітчизняній науковій думці в різних 
контекстах трапляється в дослідженнях ключових проблем не тільки 
філософії права, а й теорії права, соціології права, правової психології 
тощо.  

На основі цих здобутків, культуру правового мислення судді можна 
визначити як сталу систему правових знань, способів, методів і форм 
інтерпретації, якими суддя як фахівець керується у професійній 
діяльності. Її рівень відбиває процес і результат мисленнєвої діяльності 
судді, який поєднує пізнання та розуміння права, його оцінку як цілісного 
явища. 

Головною функцією культури правового мислення судді є розуміння 
або інтерпретація правової норми. У процесі розуміння-інтерпретації 
виявляється його здатність до судження й оцінювання. Тому мета 
правового мислення судді – погодити особливе і всезагальне. Оскільки 
норма є цілим, що узагальнює численні аналогічні ситуації, а конкретний 
випадок – одиничним (однією з цих ситуацій), виникає герменевтичне 
коло: щоб зрозуміти ціле, необхідно розпочати з одиничного, але щоб 
зрозуміти одиничне, треба мати уявлення про ціле. Тому 
правозастосовчий процес за своєю сутністю є творчим. Однак така думка 
потребує обґрунтування, оскільки в межах класичної філософської 
парадигми в розумінні правового мислення цей ірраціональний момент 
ігнорується внаслідок початкової методологічної настанови на вилучення 
всього суб‘єктивного, переживаного як такого, що заважає об‘єктивному 
пізнанню. 

Слід зазначити, що в концептуальній схемі правового мислення 
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науковцями (Максимов С.І., Овчинников А.І.) уживається поняття «бажане 
право» як образ «належного» у правосвідомості судді. Саме оцінювання 
або співвідношення цього образу «належного» зі змістом «належного» 
норми і здійснює суддя в процесі правового мислення. Одночасна 
наявність у свідомості судді двох смислових структур – «бажаного» і 
позитивного права – зумовлює їх поступове злиття. Внаслідок цього, 
можна стверджувати, що розуміння правової норми завжди є актом 
співвіднесення її з «бажаним правом». Саме на його основі здійснюється 
процес розуміння будь-якого закону. Отже, «бажане право» одночасно є 
результатом правового мислення і його передумовою. 

Необхідно також зазначити, що здатність судді до формування 
«бажаного права» не визначається тільки високим рівнем професійного 
розвитку. Цьому неможливо навчитися, бо для оцінювання ситуації в 
судді повинен сформуватися власний, особистісний «ціннісний хребет», а 
це здобувається життєвим і професійним досвідом. Це підтверджуються 
тим, що суддя в процесі розуміння-інтерпретації норми завжди зіставляє 
її зміст у свідомості з можливими випадками її застосування. Суддя 
повинен враховувати всі можливі ситуації, що підпадають під дію норми, 
яку він інтерпретує. Саме це можна назвати «підйомом до 
всезагального», який дає змогу розуміти правовий зміст норми. Таким 
чином, культура правового мислення досвідченого судді буде вирізнятися 
чіткішим образом «бажаного права» і більшою рефлексивністю, оскільки 
він може автоматично відтворити у своїй свідомості багато схожих 
ситуацій, з різними структурними зв‘язками і співвідношеннями. За 
Гадамером, досвідчена людина – це не та, що бачить іншого наскрізь. 
Досвідчена людина – це принципово адогматична людина, яка 
усвідомлює, що дійсність іншого складніша за наші припущення.  

Суддя завжди має попереднє розуміння, задане йому моральною і 
правовою традиціями, в межах яких він сформувався як особистість, що 
доводить безпідставність полеміки навколо «істинного» праворозуміння, 
придатного для всіх часів, народів і культур. Наприклад, існують норми 
права, форма і зміст яких суперечать одна одному, або норми, у 
формулюванні яких порушені правила законодавчої техніки. Відтак, тільки 
тлумаченням норми не обійтися, а тому суддя повинен обґрунтувати 
власну позицію, назвати всі мотиви, які сприяли формуванню його 
висновків по суті справи. 

Таким чином, позитивістська ідея досконалої правової догматики, 
яка б перетворила будь-який вирок на простий акт дедуктивного 
силогізму, не досконала, оскільки розрив між всезагальністю закону і 
конкретним правовим положенням в окремому разі не може бути 
знищеним за своєю сутністю через абстрактність або шаблонність права.  

Отже, культура правового мислення судді є складним механізмом 
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взаємозв‘язку мислення в праві, яке зумовлене особливою природою 
правого знання, що має вираз у долученості особистості судді до цього 
процесу.  
 

Мінаєва О.М., 
к.ю.н., суддя апеляційного адміністративного суду 

Харківської області 
 

КОМПЛЕКСНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ПРЕЮДИЦІЇ  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Принциповою відмінністю позиції судів загальної юрисдикції є інший 
підхід щодо кваліфікації діянь, що передбачені ст. 163-1 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення. При розгляді подібних справ, вони 
досить часто не встановлюють обставини набрання чинності 
податковими повідомленнями-рішеннями, що винесені за актом 
перевірки. При винесенні рішення по справі вони керуються виключно 
актом перевірки та протоколом. В той же час, безпосередньо такий акт 
ще не означає негативних наслідків для зобов‘язаної особи. Вони 
виникають лише з моменту появи податкового повідомлення-рішення, 
навіть не з моменту появи податкового повідомлення-рішення, а з 
моменту погодження сторонами суми податкового зобов‘язання. Адже 
будь-яке рішення контролюючого органу може бути оскаржене. Тому 
говорити про реальність негативних наслідків для особи, за відповідним 
податковим повідомленням-рішенням, можна лише в момент, коли 
платник податків використав всі можливі процедури щодо його 
оскарження. Саме тому виникає проблема, чи є вирок суду у кримінальній 
справі або постанова у справі про адміністративне правопорушення, які 
набрали законної сили, обов‘язковими для адміністративного суду, який 
розглядає справу про скасування податкового повідомлення-рішення? Чи 
можна на підставі цього робити висновок про встановлення факту 
порушення податкового законодавства?  

Виходячи із норм ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства 
України, учасники адміністративного процесу не зобов'язані повторно 
доказувати ті обставини, які були встановлені чинним судовим рішенням. 
Принциповою є  та обставина, що в цій справі брали участь особи, щодо 
яких відповідні обставини встановлені. Таким чином, учасники 
адміністративного процесу звільнені від надання доказів на 
підтвердження обставин, які вже встановлені судом при розгляді іншої 
адміністративної, цивільної чи господарської справи. Це надає також їм 
можливість  посилатися на зміст судового рішення у відповідних справах, 
що набрало законної сили, в якому відповідні обставини зазначені як 
встановлені. Це не виключає і наявності певних колізій чинного 
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законодавства. Так, відповідно до  ч. 3 ст. 6 Закону України  «Про доступ 
до судових рішень» йдеться про те, що суд при здійсненні судочинства 
може використовувати лише текст судового рішення, який опубліковано 
офіційно або внесено до Реєстру. В той же час,  ч. 1 та ч. 4 ст. 72 Кодексу 
адміністративного судочинства України пов‘язує можливість 
використання судового рішення лише з набранням ним законної сили.  

Як ми вже вказували вище, проблема преюдиції в 
адміністративному судочинстві відрізняється комплексністю 
законодавства. При чому така комплексність існує на двох рівнях. З 
одного боку, складно не враховувати те, що ці відносини регулюються як 
податковим законодавством так і адміністративним. З іншого боку, окремі 
норми Кодексу адміністративного судочинства України, в різному сенсі 
підходять до врегулювання таких відносин. Саме тому, формування 
судової практики передбачає те, що преюдиційні обставини, які 
передбачені ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України, 
суттєво відрізняються від обставин, що визначені ч. 4 цієї ж статті.  

Вищий адміністративний суд України, аналізуючи цю проблему, 
наголошує на тому, що передбачене ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного 
судочинства України звільнення від доказування не має абсолютного 
характеру. Воно не є перешкодою для спростування обставин, які 
зазначені в іншому судовому рішенні під час судового розгляду. Для 
адміністративних судів висновки щодо фактичних обставин справи, 
наведені у чинних судових рішеннях в інших адміністративних, цивільних 
чи господарських справах не набувають характеру аксіоматичних, тобто 
таких, які мають беззаперечний імперативний характер щодо врахування 
та застосування. 

Учасник адміністративного процесу, який не погоджується та 
заперечує преюдиційним обставинам, повинен подати суду належні та 
допустимі докази, які мають бути оцінені судом, що розглядає справу. 
Суди також мають реалізувати принцип офіційного з'ясування всіх 
обставин справи і, у відповідних випадках, витребувати ті докази, яких, на 
їх думку, не вистачає для належного встановлення обставин у справі, що 
розглядається. Справу належить вирішити відповідно до тих обставин, які 
встановлені безпосередньо судом, який розглядає справу. Це може бути 
здійснено лише тоді, коли суд дійде висновку про те, що обставини у 
справі, що розглядається, є інакшими, ніж установлені під час розгляду 
іншої адміністративної, цивільної чи господарської справи.  

В той же час, неможна забувати, що принциповою особливістю  
преюдиційних обставин є їх обов'язковість для суду, що розглядає 
справу. Виходячи із ч. 4 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства 
України, адміністративний суд, який розглядає справу, має з‘ясувати 
питання лише щодо того: чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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особою? Тобто йдеться про з‘ясування факту діяння. В той же час, за 
адміністративним судом, в цьому випадку, не закріплено імперативний 
обов‘язок таким же чином оцінювати поведінку особи, він може 
формувати власні висновки. Вирок суду в кримінальній справі або 
постанова суду у справі про адміністративний проступок, які набрали 
законної сили, є обов'язковими для адміністративного суду, що розглядає 
справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої 
ухвалений вирок або постанова суду, лише стосовно того, відбулася така 
подія чи ні. Висновок адміністративного суду може і не збігатися з змістом 
рішення інших судів. 

Виходячи з того, що диспозиція ч. 4 ст. 72 Кодексу 
адміністративного судочинства України, на відміну від диспозиції ч. 1 ст. 
72 Кодексу адміністративного судочинства України прямо вказує на те, 
що обов'язковими для суду, який розглядає справу, є вирок суду в 
кримінальній справі або постанова суду у справі про адміністративний 
проступок, неможна не враховувати певні межі обов‘язковості такого 
врахування. Вони поширюються лише на з‘ясування того факту, чи мало 
місце певне діяння та чи вчинене воно особою, щодо якої постановлено 
відповідний вирок або прийнято постанову. Таким чином, обов'язковими 
для врахування адміністративним судом є факти, наведені у вироку в 
кримінальній справі чи постанові у справі про адміністративний 
проступок, щодо часу, місця та об'єктивного характеру відповідного 
діяння тієї особи, правові наслідки, дій чи бездіяльності якої є предметом 
розгляду в адміністративній справі. В той же час, правова кваліфікація 
діяння особи, яка надана у вироку в кримінальній справі або постанові 
про адміністративний проступок, не є обов'язковою для адміністративного 
суду. 

Висновки та оцінки іншого суду не позбавляють адміністративний 
суд, який розглядає по суті справу, предмет якої пов'язаний із 
відповідними діяннями конкретної особи, права надати їм власну оцінку. 
Наприклад, встановлення у справі про адміністративний проступок вини 
бухгалтера юридичної особи у неправильному веденні бухгалтерського 
обліку певних активів, не означає, що адміністративний суд на цій лише 
підставі повинен визнати вчиненим податкове правопорушення щодо 
правильності обчислення і сплати податку на прибуток за операціями зі 
спірними активами. У цьому разі суд повинен враховувати, що предметом 
розгляду у справі про адміністративний проступок є правильність ведення 
бухгалтерського, а не податкового обліку, і самостійно аналізувати всі 
обставини відповідної справи щодо наявності порушень податкового 
законодавства. 

 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


44 

 

Романенко Л.В., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри адміністративного права 

 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВІТЧИЗНЯНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
Інтеграція спортивних організацій України в міжнародні спортивні 

структури вимагає забезпечення ефективного процесу впровадження 
норм міжнародного права в національне законодавство і чітке 
дотримання державою міжнародно-правових зобов‘язань у галузі 
фізичної культури і спорту. 

Частина 1 ст. 3 Конституції України наголошує, що людина, її життя 
і здоров‘я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю, зазначене актуалізує дослідження шляхів  
реформування вітчизняного законодавства на сучасному етапі розвитку 
соціально-політичної системи і приведення її у відповідність до положень 
міжнародних стандартів. Вихідними є положення ст. 9 Конституції України 
та ст. 15 Закону «Про міжнародні договори України».  

Згідно ст. 53 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»: 
міжнародне співробітництво у сфері фізичної культури і спорту 
здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів 
України. 

Держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері фізичної 
культури і спорту, зокрема шляхом укладання відповідних міжнародних 
договорів України. 

Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і 
спорту представляє інтереси України у сфері фізичної культури і спорту у 
відносинах з іншими державами та міжнародними організаціями 
фізкультурно-спортивної спрямованості, укладає в установленому 
порядку міжнародні договори у сфері фізичної культури і спорту.  

Великий вплив на міжнародну спортивну систему мають держави, 
які відносяться до суб‘єктів міжнародного спортивного права. Кожна 
держава має у міжнародному спортивному русі: загальний міжнародно-
правовий статус, тобто  визначений у цілому міжнародним правом, його 
принципами набір прав і обов‘язків, притаманних усім державам; 
спеціальний міжнародно-правовий статус, тобто набір прав і обов‘язків, 
визначений специфічним положенням держави, особливими договорами, 
наприклад, статус члена Ради Європи; індивідуальний міжнародно-
правовий статус, тобто сукупність прав і обов‘язків окремої держави. 

Держави рівні у правосуб‘єктності, але обсяг правосуб‘єктності 
різний у держав. Наприклад, усі держави можуть укладати міжнародні 
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угоди з питань спорту і фізичної культури, але не у всіх держав однакова 
кількість таких угод і відповідно набір прав і обов‘язків з огляду на це. 

Якщо звернути увагу на зміст діючих міжнародних договорів 
України про співробітництво у галузі молодіжної політики, фізичної 
культури і спорту, то всі вони спрямовані на розвиток спортивних обмінів 
та співробітництво на взаємовигідній основі, сприянні взаєморозумінню та 
традиційній дружбі між народами. 

Так у ст. 3 Угоди про співробітництво у сфері фізичної культури і 
спорту між Державним комітетом України з питань фізичної культури і 
спорту та Міністерством молоді і спорту Республіки Болгарія від 21 
травня 2004 року проголошується, що сторони будуть координувати свої 
дії, направлені проти застосування допінгу, нетерпимості, насильства та 
неадекватної поведінки глядачів на спортивних майданчиках. Сторони 
будуть дотримуватись рекомендацій Ради Європи, так як і інших 
документів міжнародних організацій і спортивних федерацій, які 
регулюють дане питання. Прагнучи укріплювати та розвивати взаємне 
співробітництво сторони домовились, що будуть поглиблювати та 
заохочувати розвиток співробітництва на основі взаємної вигоди та 
відповідно до законодавства двох країн у сфері фізичної культури і 
спорту, принципів олімпізму та чесної гри. 

В ст. 7 Меморандуму про взаєморозуміння, щодо співробітництва в 
галузі фізичного виховання та спорту між Міністерством України у 
справах сім‘ї, молоді та спорту і Міністерством спорту Федеративної 
Республіки Бразилія від 27 серпня 2010 року підкреслюється позитивна 
роль урядів у боротьбі з використанням допінгу в спорті. Сторони 
зобов‘язуються посилювати двостороннє співробітництво та обмін з 
питань боротьби із вживанням допінгу у спорті. 

Згідно ст. 1 Договору про співробітництво у галузі фізичної культури 
і спорту між Державним комітетом України з фізичної культури і спорту та 
Міністерством спорту і туризму Республіки Білорусь від 29 травня 1997 
року: «Сторони проводитимуть регулярні зустрічі керівників спорту і 
фізичної культури в цілях консультацій із двостороннього співробітництва 
та взаємної допомоги, питань міжнародного спортивного руху, 
координуватимуть свої дії в міжнародних спортивних органах». 

У ст. 1 Меморандуму між Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України і Міністерством з питань молоді та спорту Республіки 
Сербія про співробітництво в галузі молодіжної політики, фізичної 
культури та спорту від 15 березня 2012 року говориться про те, що 
«Сторони на взаємній основі сприяють розвитку дружніх зв‘язків між 
молодіжними та спортивними організаціями і структурами держав, 
зокрема шляхом організації зустрічей, обмінів та інших форм 
поглиблення співробітництва державних органів виконавчої влади і 
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громадських організацій. Які діють у сфері молодіжної політики, фізичної 
культури та спорту». 

Згідно правилу 1 Олімпійської хартії вищим органом олімпійського 
руху є Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Відповідно до правила 3, 
крім МОК олімпійський рух включає міжнародні федерації (МСФ), 
національні олімпійські комітети (НОК), організаційні комітети 
Олімпійських ігор (ОКОІ), національні асоціації, клуби, людей, які до них 
належать (атлетів, суддів, рефері, тренерів і інших спортивних 
спеціалістів), а також інші організації та заклади визнані МОК. 

Спортивні організації України приймають участь у діяльності 
практично усіх міжнародних спортивних організацій. 

Великий вплив на міжнародну спортивну діяльність мають 
регіональні міжнародні організації загального характеру. 

Рада Європи (РЄ) – європейська міжурядова організація, діяльність 
якої охоплює практично всі аспекти життя європейського суспільства, а 
саме: 

права людини, юридичне співробітництво, соціально-економічні 
питання, молодь, спорт та ін. 

Важливою сферою діяльності Ради Європи, яка визначається 
Европейською культурною конвенцією ETS № 018 (Париж, 19 грудня 
1954р.) – є спорт . 

Рада Європи виступає проти негативних явищ у спорті, а саме 
проти допінгу та насилля. Для попередження тяжких наслідків було 
прийнято дві конвенції, які мають статус міжнародно-правових 
документів. 

Європейська конвенція проти застосування допінгу (1989) ETS № 
135. ЇЇ учасники співпрацюють в боротьбі із застосуванням допінгу за 
допомогою програми контролю. У співробітництві з Європейською 
комісією і державами – членами Європейського союзу (ЄС) Рада Європи  
приймала участь в утворенні Всесвітнього антидопінгового агентства 
(WADA). Рада Європи має два місця в правлінні WADA і грає активну 
роль у формуванні його політики. Контролем за виконанням конвенції 
займається Група по мониторингу. Регіональна антидопінгова організація 
Східної Європи (RADA) була створена в березні 2007 року 
Національними олімпійськими комітетами і представниками урядів 
Азербайджану, Албанії, Білорусі, Болгарії, Боснії, Вірменії, Грузії, 
Македонії, Молдови, Сербії, Росії, України та Чорногорії за підтримки 
Всесвітнього антидопінгового агентства. Штаб-квартиру розміщено у 
Мінську. Подібні організації WADA існують в усіх регіонах світу і покликані 
сприяти і координувати боротьбу проти допінгу в спорті на 
територіальному рівні. 

Організація боротьби з допінгом в Україні розвивається такими 
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етапами: 2001 рік – прийнято Закон «Про антидопінговий контроль у 
спорті»; у 2002 році ухвалено Постанову Кабінету Міністрів «Про 
утворення Національного антидопінгового центру»; 2003 рік – створено 
центр. Додатковий протокол до Антидопінгової конвенції, підписаний у 
Варшаві 12 вересня 2002 року і ратифікований Законом України №1963-
IV від 01.07.2004 року, передбачає взаємне визнання повноважень 
спортивних або національних антидопінгових організацій на проведення 
допінг-контролю на їхній території у спортсменів і спортсменок іншої 
сторони, відповідно до  національних правил, які застосовуються у країні, 
де проводиться цей допінг-контроль. 2006 рік – Україна ратифікувала  
Міжнародну конвенцію про боротьбу з допінгом у спорті. Міжнародна 
Конвенція та Додатковий протокол до неї складають частину 
національного законодавства України. У ч. 2 ст. 2 Закону України «Про 
антидопінговий контроль у спорті» додатково підкреслюється, що якщо 
міжнародним договором України, згода на обов‘язковість якого надана 
Верховною Радою, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим 
Законом, то застосовуються норми міжнародного договору. 

В 1983 році Рада Європи висловилася за прийняття рішучих 
заходів проти збільшення кількості проявів насильства як на спортивних 
аренах, так і поза ними. У цьому зв‘язку була розроблена і в 1985 році 
вступила в силу Європейська конвенція про запобігання насилля та 
хуліганської поведінки глядачів під час спортивних заходів, а саме 
футбольних матчів ETS № 120. 

Процес об’єднання Європи висуває багато завдань, пов‘язаних зі 
спортивною діяльністю, які вимагають свого вирішення. Це питання 
пов‘язані з переміщенням (трансфером) професійних спортсменів, 
продаж телеправ, використання спортивної символіки у комерційних 
цілях, податкові пільги, єдині тренерські сертифікати і т. ін. 
 

Поклонська О.І., 
 Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
 завідувач лабораторією телевізійних 

навчально-виховних програм, 
здобувач кафедри конституційного права України 

 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Свобода вираження поглядів та переконань, свобода масової 
інформації, як гарантія журналістської діяльності, становить основи 
розвитку сучасного суспільства і демократичної держави. Ступінь цих 
свобод, в свою чергу, залежить від того, наскільки закони даної держави 
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відповідають загальноприйнятим міжнародним нормам, інтересам 
громадянського суспільства в цілому і окремого індивідуума зокрема. 
Відповідно до ст.9  Конституції України загальноприйняті принципи та 
норми міжнародного права і міжнародні договори цієї країни є складовою 
частиною національної правової системи. 

Найбільш вільною прийнято вважати пресу Сполучених Штатів 
Америки. Свобода слова захищена в США наявністю першої поправки до 
конституції, системністю законодавства та чисельними роз‘ясненнями, 
напрацьованими судовою практикою впродовж всієї історії країни. Так, 
ще в 1800 році журналіст та видавець Джеймс Каллендер був засуджений 
і провів кілька років у тюрмі за статтю, в якій він називає діючого 
президента «побіленим сивиною підбурювачем, чиї руки пахнуть кров‘ю». 
Вирок був винесений на підставі підбурювання до заколоту. Помилуваний 
був наступним президентом США Томасом Джефферсоном, який своє 
рішення пояснив так: «Якби у мене був вибір вирішувати чи потрібен нам 
уряд без вільної преси чи вільна преса без уряду, я би віддав перевагу 
останньому варіанту». Переважну більшість всіх судових справ за участі 
ЗМІ та журналістів і в США, і в усьому світі, становлять цивільні справи, 
пов‘язані з розповсюдженням дифамації. У справі «Пармитер проти 
Купланда, 1840 рік» вперше було дане визначення цьому поняттю, а 
саме: «необґрунтована чи така, що не має законного виправдання, 
публікація, розрахована на нанесення шкоди репутації іншої особи, 
шляхом представлення об‘єктом ненависті, презирства та насмішки». В 
судовій практиці США у справах про дифамацію найбільш показовими є: 
справа «Нью-Йорк таймс» проти Саллівана» 1964 рік і «Журнал 
«Хастлер» проти Фалуелла» 1988 рік. Не дивлячись на загальноприйняту 
модель повної свободи слова, тим не менш, в США існують певні види 
інформації, заборонені до опублікування. До них відносяться: 
порнографія, погрози конкретній особі, втручання в особисте життя 
громадян.  

Особливість конституційного регулювання журналістської 
діяльності у Великобританії полягає в унікальності найголовнішого закону 
цієї країни, який є неписаним і являє собою сукупність норм і практик, що 
регулюють взаємовідносини між громадянами та державами Англії, 
Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Принцип свободи слова 
встановлюється в судових прецедентах. Відсутній закон про пресу і не 
існує впливового механізму саморегулювання преси, яка, в цілому, діє в 
рамках загального законодавства. Закони про наклеп, образу суду, 
охорону державної таємниці мають важливе значення для журналістської 
діяльності, при цьому не будучи складовою частиною певного кодексу, 
що стосується безпосередньо преси. Положення, які регулюють 
журналістську діяльність, розсіяні по всьому цивільному і кримінальному 
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законодавству.  
Далеко не в усіх зарубіжних країнах існують спеціальні закони, що 

регулюють діяльність періодичного друку та інших ЗМІ. Ряд національних 
правових систем, наприклад, в США, Канаді, Іспанії, Великобританії, 
Китаї та Японії, не визнає особливого масово-інформаційного права у 
власному сенсі цього слова, в них ЗМІ регулюються нормами цивільного 
та іншого законодавства, а положення, що стосуються журналістської 
діяльності, розкидані по різним кодексам та законам.  

Мабуть, не випадково саме ті країни, конституції яких приділяють 
спеціальну увагу свободі масової інформації, мають окремі закони про 
пресу чи про ЗМІ. Мова йде, наприклад, про Австрію, Голландію, 
Люксембург, Фінляндію, Францію та Швецію, при чому в останній такий 
закон є конституційним, тобто є частиною конституції країни.  

Проводячи порівняльний аналіз тенденції розвитку правових основ 
журналістики країн пострадянського періоду, на сьогоднішній день маємо 
наступні результати: тільки чотири країни відмовились від кримінальної 
відповідальності за наклеп та образу, це – Грузія, Молдова, Україна та 
Естонія. У своєму матеріалі спеціально для News24UA відомий німецький 
журналіст Ягіелло-Шонфельдер відмітив, що: «Україна – це Європа, і 
завжди була Європою. Україні не потрібно вчитись демократичним 
цінностям. Перша українська конституція 1710 року передбачала 
розділення повноважень між різними гілками влади – виконавчою, 
законодавчою та судовою. В континентальній Європі конституція 
з‘явилась 3 травня 1791 року в Річі Посполитій. Тому, українцям слід 
пам‘ятати, що у них є історичний козир. По демократичним цінностям та 
традиціям, на які сьогодні вказує Європейський союз, Україна випередила 
Європу та 81 рік». Представники міжнародної організації «Репортери без 
меж» у світовому рейтингу «Індекс свободи слова» в 2014 році поставили 
Україну на 127 місце. Три перших місця в рейтингу зайняли Фінляндія, 
Нідерланди та Норвегія. Росія займає 148 місце, нижче за неї місце у 
Білорусії (157), Азербайджана (160), Казахстана (161), Узбекистана (166) і 
Туркменії (178). Аутсайдерами рейтингу стали Туркменія, Північна Корея 
та Ерітрея.  

В частині 2 ст. 34 Конституції України закріплене право кожного 
вільно збирати, зберігати, використовувати та розповсюджувати 
інформацію усно, письмово чи в інший спосіб. Саме цей комплекс прав 
утворює основу правового інституту свободи інформації та є 
першорядним в журналістській діяльності. Досвід розвитку України в 
період незалежності засвідчив необхідність надійних правових гарантій 
демократії, серед яких важливе місце, безспірно, належить свободі думки 
та слова, свободі інформації у всьому різноманітті її проявів.  
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ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ МІСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ  

ЗА ЗАКОНОМ ПРО ДЕКОМУНІЗАЦІЮ 
Питання про найменування та перейменування населених 

пунктів набуло наразі актуальності у зв‘язку з прийняттям Закону України 
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» (далі – Закон). Положення Закону передбачають 
необхідність перейменування 908 населених пунктів, а саме: 81 
місто/селище міського типу та 827 село/селище.  

Питання найменування та перейменування населених пунктів і 
районів регулюються Конституцією України, законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про географічні назви», 
Положенням про порядок вирішення питань адміністративно-
територіального устрою Української РСР, затвердженим Указом Президії 
Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року, яке діє в 
частині, що не суперечить Конституції та законам України, та іншими 
нормативно-правовими актами. 

Відповідно до положень вищезазначеного Закону, 
перейменовуванню підлягають ті назви, у яких використані імена 
(псевдоніми) осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (від 
секретаря райкому і вище), вищих органах влади та управління СРСР, 
УРСР, інших союзних або автономних республік, працівників органів 
держбезпеки. Також зміні підлягають найменування, у яких використано 
назви СРСР, УРСР, інших союзних або автономних республік та похідні 
від них. Назви які пов‘язані з діяльністю Комуністичної партії (включаючи 
партійні з‘їзди), річницею Жовтневого перевороту, встановленням 
радянської влади на території України або в окремих адміністративно-
територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за 
незалежність України. Слід зазначити, що Законом передбачено чіткі 
часові рамки внесення уповноваженими суб‘єктами пропозицій та 
прийняття Верховною Радою України відповідних рішень про 
перейменування населених пунктів та районів.  

Відповідно до п. 7 ст. 7 Закону Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, 
районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування 
доручено у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом у 
встановленому порядку провести громадські слухання та подати на 



51 

 

розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо перейменування 
населених пунктів, районів та областей, назви яких містять символіку 
комуністичного тоталітарного режиму. Верховна Рада України у 
тримісячний строк, який обчислюється з дня закінчення строку, 
визначеного п. 7 цієї статті Закону, приймає рішення про перейменування 
населених пунктів та районів, назви яких містять символіку 
комуністичного тоталітарного режиму, з урахуванням пропозицій, поданих 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами 
місцевого самоврядування, та рекомендацій Українського інституту 
національної пам‘яті. У разі, якщо протягом строку, встановленого п. 7 
цієї статті Закону, пропозиції щодо перейменування населених пунктів та 
районів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного 
режиму, не були подані до Верховної Ради України, відповідне рішення 
про перейменування таких населених пунктів та районів приймається 
Верховною Радою України на підставі рекомендацій Українського 
інституту національної пам‘яті (п. 8 ст. 7 Закону). 

Процес перейменування населених пунктів, згідно з 
вищевказаним законом мав завершитися 21 листопада 2015 р. шляхом 
надання місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 
самоврядування пропозицій до Верховної Ради щодо нових назв 
населених пунктів. Однак, в силу різноманітних причин ця вимога закону 
не була виконана, а тому Верховна Рада України у травні 2016 р. 
прийняла рішення про відповідне перейменування цих населених пунктів 
на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам‘яті.  

Верховною Радою України було прийнято низку постанов, якими 
назви деяких населених пунктів та районів було приведено у 
відповідність до вимог Закону. У травні 2016 р. перейменування зазнав 
Дніпропетровськ та отримав назву Дніпро. Місто Дніпродзержинськ 
перейменували на Кам‘янське, м. Комсомольськ Полтавської області – на 
м. Горішні Плавні, м. Артемове Донецької області – на м. Залізне, м. 
Ульяновка Кіровоградської області – на м. Благовіщенське, м. 
Кузнецовськ Рівненської області – на м. Вараш, а м. Цюрупинськ 
Херсонської області – на м. Олешки. Крім того, за час декомунізації 
відповідних змін зазнали 30 міст України. 

Необхідно зазначити, що у більшості випадків затримка з 
рішеннями щодо відповідних перейменувань пов‘язана з тим, що 
громадськість, місцеві ради, місцеві адміністрації та Інститут національної 
пам‘яті мають різні точки зору щодо нової назви того чи іншого 
населеного пункту.  

Для урахування думки громадськості були проведені численні 
громадські слухання, які дуже часто проходили з порушенням вимог 
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законодавства, а рішення інколи приймалися «згори», а не навпаки. Як 
приклад, перейменування міста Дніпропетровськ попри протести 
громадськості. Крім цього, є й позитивні приклади проведення 
громадських слухань щодо перейменування населених пунктів. Так, з 17 
по 21 серпня 2015 р. за результатами обговорення сесія міської ради 
Артемівська Донецької області (місто обласного значення) та вулиць 
міста, назви яких містять символіку комуністичного режиму ухвалила 
рішення про перейменування населеного пункту і повернення його 
історичної назви – м. Бахмут. 

Окремою постановою Верховної Ради перейменовано 74 міста, 
села та райони на непідконтрольних урядові територіях Донецької та 
Луганської областей. Ще одним рішенням парламент перейменував 75 
міст, районів та селищ на території анексованого Росією Криму, 
переважно повернувши їм старі кримськотатарські назви. 

Виходячи з наведеного, у зв‘язку зі спливом відповідних строків, 
можна констатувати, що процес «декомунізації» в частині приведення 
назв населених пунктів та районів у відповідність до вимог Закону, 
завершено. Відповідні зміни назв населених пунктів обов‘язково 
потребують фінансових витрат на виготовлення та розміщення нових 
адресних табличок, нових дорожніх знаків, а також виготовлення нових 
печаток органів територіальних підрозділів державної влади, місцевого 
самоврядування. 

В майбутньому базовому законі про адміністративно-
територіальний устрій доцільно передбачити можливі умови, необхідні 
для найменування та перейменування адміністративно-територіальних 
одиниць, у тому числі населених пунктів, навіть передбачити норму про 
неможливість частого перейменування таких адміністративно-
територіальних одиниць. Вирішення питання перейменування населених 
пунктів також вимагає впровадження інституту місцевих референдумів 
для урахування думки населення відповідного населеного пункту. 
Врахування вказаних пропозицій сприятиме більш ефективному 
реформуванню адміністративно-територіального устрою України.  
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КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА В ФРН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі в країнах західної демократії дієвим засобом 
захисту прав людини є конституційна скарга. Полеміка щодо необхідності 
впровадження інституту конституційної скарги триває з часу прийняття 
Конституції України, у якій передбачено функціонування Конституційного 
Суду України. Нині в Україні діє інститут конституційного звернення, що 
дозволяє громадянам звернутися до КСУ з питанням щодо тлумачення 
Конституції і законів України. Відповідно до статті 38 Закону України "Про 
Конституційний Суд" формами звернення до Конституційного Суду 
України є конституційне подання та конституційне звернення. Натомість, 
цей механізм не може компенсувати відсутність інституту конституційної 
скарги в України та не дозволяє говорити про реальний засіб захисту 
прав  і свобод громадян. Зважаючи на це, особливий інтерес для України 
становить практика функціонування інституту конституційної скарги. Саме 
ФРН має чи не найкращий у світі досвід розгляду конституційних скарг, 
що становить найбільш навантажений напрям діяльності німецької 
конституційної юрисдикції.  

Метою даної доповіді є з‘ясувати роль конституційної скарги як 
засобу захисту прав людини в ФРН та визначити перспективи 
запровадження конституційної скарги в Україні. Повноваження ФКС 
визначаються Основним Законом ФРН та  Федеральним законом "Про 
Федеральний Конституційний Суд" від 12 березня 1951 року з наступними 
змінами та  доповненнями. Діяльність Федерального Конституційного 
Суду конкретизуються  в Регламенті, який був прийнятий 15 грудня 1986 
року та опублікований тільки через 24 роки після його прийняття. Правове 
регулювання подання конституційної скарги на рівні земель 
регламентується відповідним законом про Конституційний суд землі. Так, 
відповідно до статті 92 Основного Закону Німеччини, ФКС розглядає 
справи за конституційними скаргами громадян з приводу порушення  
законів землі  лише у випадку, коли скарга не може бути подана до 
Конституційного суду землі. У практиці Німеччини використовуються дві 
форми конституційної скарги: народна скарга (action popularis) та 
індивідуальна конституційна скарга. Народна скарга є позовом до 
Конституційного Суду щодо перевірки конституційності будь якого 
нормативного припису, який може бути ініційований будь-якою особою 
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незалежно від того, чи має вона конкретний інтерес щодо цього. 
Особливість народної скарги полягає у наданні громадянину права 
ініціювати абстрактний конституційний контроль щодо правового акта, 
якщо він вважає, що цим актом порушуються гарантовані права і свободи 
людини. Індивідуальна конституційна скарга спрямована на оскарження 
особою правового акта в конкретній справі і нерозривно пов‘язана з 
правозастосовною практикою органів державної влади та судів, тобто 
здійснюється в порядку конкретного конституційного контролю. 

Щорічно ФКС отримує до 6 тисяч скарг, з яких лише 30 
розглядаються по суті і щодо яких приймаються остаточні рішення. Разом 
з тим, тільки від 1% до 3 % конституційних скарг підлягає задоволенню. 
Умовами прийнятності конституційної скарги є: порушення 
фундаментальних прав і свобод;  використання  всіх засобів правового 
захисту; строки звернення з конституційною скаргою, а в окремих країнах 
– сплата державного мита. Як виняток Федеральний Конституційний Суд 
може винести рішення по конституційній скарзі негайно (наприклад, до 
використання всіх засобів правового судового захисту), якщо 
конституційна скарга містить обґрунтування загального характеру або 
якщо звернення до суду загальної юрисдикції має наслідком заподіяння 
суттєвої і невиправної шкоди заявнику. Конституційна скарга  на судове 
рішення або адміністративний акт виконавчої влади має бути подана 
протягом одного місяця. Якщо конституційна скарга стосується закону, то 
вона може бути подана тільки протягом одного року після набуття ним 
чинності. Крім того, скарга повинна бути подана у письмовій формі. 
Слухання за конституційними скаргами є безкоштовні. У свою чергу, суд 
може накласти штраф у випадках, коли конституційна скарга була подана 
в образливій формі. 

Конституційна скарга приймається до розгляду палатою 
відповідного Сенату, який складається із трьох суддів. Якщо скарга не є 
обґрунтованою, рішення про відмову  приймається одноголосно та без 
усного провадження. Якщо судді не можуть досягнути згоди, справа 
передається до Сенату. Суд на свій розгляд може призначити 
проведення усного провадження, якщо є підстави, що участь у процесі 
буде сприяти вирішенню спору. Сам заявник не може наполягти на 
проведенні усного провадження. З приводу цього, неодноразово таке 
положення підлягало критиці незадоволених громадян. ФКС врахував 
таку критику та щорічно  проводить у листопаді так звані дні суду, під час 
яких у присутності широкого загалу розглядаються справи, які становлять 
особливий інтерес. 

Цікавим прикладом є конституційна скарга подана працівником 
в'язниці проти ув'язненого, який написав листа своїй сестрі. Лист містив  
образливе висловлювання до персоналу в'язниці. Працівник в'язниці, 
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який проводив контроль листів, відчув себе ображеним і подав скаргу до 
федерального cуду. Ув'язнений був засуджений  за заподіяння ним 
образи. Але, ФКС скасував це рішення, зазначивши, що висловлювання  
ув'язненого захищаються основним правом на свободу думки, і у даному 
випадку висловлювання ув'язненого відноситься до особистої сфери його 
життя. У більшості країн інститут конституційної скарги є найдієвішим 
засобом захисту прав та свобод людини і громадянина. Питання 
введення розгляду конституційної скарги до повноважень 
Конституційного Суду України досі залишається дискусійним. Одним з 
основних аргументів проти таких змін є досить поширена позиція, що це 
спровокує надзвичайне перевантаження Конституційного Суду. Так, 
німецький науковець та суддя ФКС Ю. Кюллинг зауважує, що сьогодні 
Федеральний Конституційний Суд є занадто завантажений, оскільки це 
пов'язано передусім з надходженням великої кількості скарг. Свої 
застереження щодо такого нововведення висловлює і суддя 
Конституційного Суду України М. Гультай. Зокрема, він зазначає, що таке 
введення  призведе не лише до надмірного  перевантаження суду, а й до 
виходу його за межі  власної компетенції та втручання у сферу 
повноважень судів загальної юрисдикції, перетворення на "четверту" 
інстанцію. Позитивної думки щодо введення інституту конституційної 
скарги додержується Т. Бринь. Зокрема науковець зазначає, що варто 
було доповнити ч. 2 ст. 150 Конституції України словами: "а також за 
конституційною скаргою", а ст. 55 Конституції України – новою ч. 3 такого 
змісту: "Кожен має право на конституційну скаргу". На думку багатьох 
науковців, держава повинна надати громадянину після вичерпання всіх 
національних засобів правового захисту право на безпосереднє 
звернення до Конституційного Суду у разі порушення його прав і свобод. 
Така новація у нашому законодавстві відображатиме високий правовий 
рівень України як європейської держави.  

Отже, правильна організація діяльності суду, зокрема за прикладом 
ФРН через створення двох сенатів, з розподілом повноважень між ними 
та передачею частини компетенції судовим палатам, дає змогу 
вирішувати проблему перенавантаження органу конституційного 
контролю. Але слід враховувати, що можливе зловживання правом 
громадян на подання конституційної скарги, яке проявляється у так 
званому "синдромі сутяжництва". Крім цього, необхідно і передбачити 
витрати в державному бюджеті на розгляд таких скарг. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри державного 
будівництва Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Закоморна К.О. 
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АБСОЛЮТНА МОНАРХІЯ ЯК РІЗНОВИД ФОРМИ ПРАВЛІННЯ 
 Абсолютна монархія як особлива форма державного правління є 

надзвичайно цікавим явищем суспільно-політичного життя, особливо в 
сучасному світі. Набувши найбільшого поширення у Середньовіччі, цей 
різновид правління й на сьогодні все ще є дієвим та актуальним для 
окремих країн світу. Тому у сучасній юридичній науці особливої 
значимості набувають проблеми дослідження сучасного стану 
абсолютних монархій і тенденцій їх розвитку, зокрема, поняття та ознаки 
абсолютної монархії, її співвідношення з іншими формами правління, 
особливості формування і функціонування державного апарату в 
абсолютних монархіях. Науковий інтерес викликають також питання 
розгляду специфіки реалізації цієї форми державного правління в 
сучасних умовах, чинники, які впливають на її збереження і перспективи 
подальшого розвитку держав з такими формами правління. 

У літературі на сьогодні зустрічається декілька наукових підходів 
щодо визначення поняття «абсолютна монархія». Перший – абсолютна 
монархія розглядається як «чиста» монархію, тобто форму правління, в 
якій верховна влада належить одній особі, яка через це становить в усій 
повноті єдність державної волі, а разом з тим єдність самого союзу (Б. М. 
Чичерін, 2006). Другий –  під абсолютною монархією розуміються така 
форма держави, за якої вся державна влада повністю зосереджується в 
руках однієї людини: князя, короля, царя, імператора; законодавство, 
управління, суд своїми джерелами сходяться всі в цьому центрі; ніякої 
конкуруючої влади в державі не може бути, всі існуючі влади похідні від 
влади монарха (Г. Ф. Шершеневич, 1912). Третій - абсолютна монархія 
(від лат. absolutus − безумовний) – це форма державного правління, за 
якої вся повнота державної влади сконцентрована в руках глави держави 
(монарха), який у силу свого особливого статусу (первинність, 
спадковість владних повноважень, безстроковість і безвідповідальність) 
одноосібно володарює в державі (І. В. Процюк, 2012). 

Виходячи із визначень абсолютної монархії, монарх є носієм 
абсолютної влади, ніхто не може цю владу обмежити. Як слушно 
зазначається у літературі, абсолютний монарх є уособленням і носієм 
усієї повноти державних функцій і повноважень (С. Г. Серьогіна, 2005). 
Звичайно, в абсолютних монархіях централізація влади є вищою, ніж при 
будь-яких інших формах правління, проте одна людина не може 
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здійснювати всі функції влади одноособово. Виникає необхідність 
створення бюрократичного апарату. Тому сама по собі абсолютна 
монархія, як форма правління, не може бути перепоною існування та 
діяльності органів місцевого самоврядування, але звичайно вони 
відрізняються певними особливостями від органів демократичних 
держав. Тобто абсолютна монархія характеризується монополією 
монарха на владу, концентрацією в його руках усієї повноти влади, 
відсутністю обмежень щодо її реалізації; монарх є єдиним законодавцем 
у державі, крім того, він є юридично та політично безвідповідальним. Усі 
ці ознаки чітко простежуються в абсолютних монархіях. 

Абсолютні монархії сьогодні збереглися здебільшого на арабському 
Сході. Із цього випливає, що причинами живучості такої форми правління 

є соціально-економічна база и відсутність гострих соціальних 
суперечностей. Зосередженням різних видів монархій є насамперед 
Аравійський півострів, народи якого тільки в другій половині XX ст. стали 

складатися в нації и у силу цього сприйняли законодавче закріплення 
влади правлячих династій як цілком природне, історично виправдане 
явище. У зв‘язку зі своєю патріархально-племінною свідомістю вони 
виходили з того, що висування певного сімейства в лідери здійснювалося 
за згодою одноплемінників, а традиціоналістське сприйняття диктувало їм 
лояльність стосовно такого лідера. Стійкість монархій у цих країнах 
достатньою мірою кореспондується із суспільно-політичною свідомістю, 
культурно-історичною матрицею населення, що відповідає певному рівню 
їх соціально-політичного розвитку.  

Існування и соціально-економічне процвітання абсолютних 
монархій у країнах Аравійського півострова – це свідчення здатності цієї 
форми правління адаптуватися до нових суспільно-політичних реалій, 
своєчасно модифікуватися з урахуванням світових тенденцій розвитку 
державності. Монархія зовсім не така застаріла, що віджила своє, форма 
правління та її державознавчий і правовий потенціал не вичерпані. 
Труднощі, з якими стикаються дослідники, вивчаючи сьогоднішні 
абсолютні монархії, значно мірою полягають у тому, що вони не 
вкладаються в рамки традиційних уявлень про таку форму правління, які 
існували ще в державознавстві радянської доби.  

У наукових колах точиться дискусія щодо визначення переліку 
абсолютних монархій. До їх числа відносять: Бруней, Бахрейн, Катар, 
Об‘єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Оман. Водночас, на 
сьогодні серед вітчизняних науковців немає одностайності щодо переліку 
країн, які є абсолютними монархіями, що складає окремий напрямок 
подальших наукових досліджень. 

На наш погляд, найбільш цікаві політичні процеси та реформування 
влади відбуваються у Саудівській Аравії та Султанаті Оман. Характерною 
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ознакою, без якої аналізувати державний устрій наведених країн 
неможливо, є верховенство шаріату та ісламського віровчення. Цей 
принцип пронизує всю систему влади країн, органи влади та навіть 
король уповноважений діяти в межах шаріату та наглядати за 
дотриманням його приписів. Однак попри такий традиціоналізм реформи 
в країні відбуваються та торкаються влади і суспільно-політичного життя 
в цілому. Саудівська Аравія та Оман у надзвичайно короткі строки стали 
економічно перспективними, сучасними державами.  

 З точки зору загальної класифікації форм державного правління 
найважливіше значення мають юридичні ознаки абсолютної монархії, які 
можна назвати поряд з розглянутими її загальними рисами, а саме:  

1. Монарх є джерелом влади у державі. Суверенітет формально і 
фактично належить виключно йому, саме в його руках зосереджується 
вся повнота влади, що дає підстави вважати його наддержавною 
інституцією з необмеженою владою, компетенція якої не підлягає 
регламентації. Монархічний принцип вимагає, щоб у державі нічого не 
відбувалося проти і навіть поза волею монарха. Монарх уособлює вищу 
державну владу за власним правом, а не в порядку делегування від 
народу, який усунутий від процесу формування органів верховної 
державної влади. Абсолютизм виключає наявність у суспільстві будь-якої 
іншої публічної влади, незалежної й непохідної від влади монарха.  

2. Відсутність поділу державної влади на законодавчу, виконавчу й 
судову гілки. Цим пояснюється встановлення єдиновладдя 
(необмеженості влади): державна влада характеризується 
інституціональною, функціональною, суб‘єктною (персональною) єдністю 
своїх органів, керівництво яких сконцентроване в руках глави держави − 
монарха.  

3. Наявність апарату для здійснення державної політики 
відповідального тільки перед монархом. Це така форма правління, коли 
вся сукупність державної влади належить одній людині. Само собою 
розуміється, що він не в змозі сам здійснювати всі функції влади. І при 
необмеженій монархії невідворотною є множинність органів держави, але 
всі ці органи розглядаються як виконавці повноважень монарха: вони від 
нього отримують свої права, він їх призначає на посади, він у будь-який 
час може почати діяти замість даного органу: у цих органів нема прав 
проти монарха. Таким чином, абсолютна монархічна влада в дійсності 
зводилася до влади чиновництва (бюрократії).  

4. Відстороненість народу від участі в управлінні 
загальнодержавними справами. Сам народ розглядається як об‘єкт 
державно-владного впливу і зобов‘язаний беззаперечно підкорюватися 
владі монарха, а відносини людини й держави опосередковуються через 
правовий стан підданства. Організаційних форм, за допомогою яких 
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народ міг би безпосередньо приймати державно-владні рішення, не існує.  
5. Монарх не несе політичної і юридичної відповідальності за 

результати свого правління, а за помилки і зловживання в державному 
керівництві відповідають державні чиновники. Більше того, повна 
політична і юридична невідповідальність монарха при абсолютизмі 
доповнюється практичною відсутністю контролю за його верховною 
владою з боку суспільства.   

Водночас на окремих етапах розвитку і в конкретно-історичних 
умовах абсолютизму можуть бути властиві и інші риси, які не мають 

суттєвого значення, що є свідченням багатовекторності и 
багатофакторності політико-правового положення кожної країни. Тому 
окремі моделі історичних і сучасних абсолютних монархій належить 
досліджувати з урахуванням як загальних, так і специфічних ознак. 
Звичайно, у даному контексті особливий інтерес викликають питання 
щодо сучасного стану абсолютних монархій і тенденцій їх розвитку. 

З огляду на вищевикладене, на наш погляд, абсолютна монархія як 
форма правління далеко ще не вичерпала свої політичні та соціальні 
ресурси. Зважаючи на стрімкі темпи модернізації держав, можливо, дуже 
скоро й ті деякі держави, що залишились абсолютистськими, 
трансформуються в конституційні монархії. Держави Арабського Сходу, в 
яких продовжує панувати абсолютизм, перебувають на етапі суттєвих 

політичних реформ, які включають у себе и модернізацію форми 
правління. Нині простежується тенденція до їх демократизації, наскільки 
це можливо при абсолютизмі: існує свобода слова, визнання за жінками 
виборчих прав, реформуються органи виконавчої влади, 
запроваджується новий адміністративно-територіальний поділ та, як 
наслідок, модернізація органів місцевого самоврядування та форми 
правління. Отже, абсолютна монархія як особлива форма державного 
правління є перспективним напрямком подальших наукових розробок з 
точки зору сучасних тенденцій державно-правового розвитку та 
перспектив змін й демократизації такої форми правління у майбутньому. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри теорії держави і 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Процюк І.В.  
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СИСТЕМА CRM (CUSTOMER RELATION MANAGEMENT)  
У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ 

У наш час зростає розчарованість і песимізм щодо впливу та участі 
громадян у побудові громадського суспільства. Це зумовлено наявністю 
проблеми, яка виражена у слабкій взаємодії влади та суспільства, а саме 
у слабкому зворотному зв‘язку між громадськістю і державною владою. 
Зворотний зв‘язок - це одне з основних завдань реалізації зв‘язків з 
громадськістю в державному управлінні. 

Сьогодні мережа Інтернет є невід‘ємною частиною життя сучасного 
суспільства. Як відомо, Інтернет є одним із найшвидших засобом надання 
інформації. Якщо дивитися з економічної точки зору, то мережа порівняно  
з іншими ЗМІ, це найдешевше й найоперативніше з медіа. З допомогою 
мережі Інтернет наявна можливість не тільки вступити в безпосередній 
діалог з представником цільової аудиторії шляхом спілкування у форумах 
і чатах, обмінюватися листами тощо, але  й постійно корегувати процес 
спілкування залежно від проміжних результатів. Тому в органів державної 
влади наявна ще одна можливість вивчати велике коло соціальних 
проблем, таких як: досліджень ціннісних орієнтацій населення, з‘ясування 
думки громадськості щодо конкретних питань, проводити соціологічні 
опитування, дослідження тощо. 

Зазвичай, джерелами інформації для прийняття управлінських 
рішень є норми законодавчих актів, звернення громадян, вказівки вищих 
органів державної влади, проблемні, конфліктні, екстремальні та інші 
складні ситуації, що потребують оперативного й активного втручання 
державних органів тощо. Окрім цього створюються спеціальні комісії для 
вивчення питань, проводяться опитування та анкетування. Зрозуміло, що 
це все вимагає і додаткових витрат і великих організаційних зусиль. Але 
саме CRM-система надає можливість скоротити час на обробку джерел 
інформації, аналізу й прийняття рішень. 

На сьогодні існує потреба запровадження сучасних комунікативних 
технологій, CRM-систем, задля оперативного інформування як органів 
державної влади, так і всього суспільства. Такі системи вже довгий час 
успішно працюють за кордоном. Вони позволяють підвищити рівень 
лояльності громадян до державного управління.  Завдяки інтерактивності 
CRM-систем скорочується дистанція між кожним конкретним 
громадянином і органом державної влади, що підвищує інтерес громадян 
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до рішень, які приймаються, й робить їх активними учасниками процесу 
управління державою. 

CRM (Customer Relation Management) – програмне забезпечення, 
комплекс програмних додатків, що автоматизують процеси 
взаємовідносин між владою та громадськістю, внутрішніх підрозділів 
органу державного управління, дає змогу систематизувати, зберігати й 
опрацьовувати інформацію. 

Головними завданнями CRM-системи виступають мета 
налагодження зворотного зв‘язку між суспільством, громадськістю та 
державною владою, контроль та оцінка роботи ланок управління, 
підвищення задоволення запитів громадян. Щодо можливостей  CRM у 
державному управлінні, то вони виражені у контролі якості роботи 
службовців усіх ланок управління, отриманні реальної статистики без 
втручання людського фактору, за результатами роботи міністерств, інших 
ЦОВВ у цілому, а також по департаментах управління і окремих 
посадових осіб, можливості створення електронного уряду тощо. 
Основним є те, що CRM-системи надають можливість фіксувати, 
управляти усіма процесами, що відбуваються між державними 
службовцями, і також накопичувати інформацію, для підвищення їхньої  
ефективності. З приводу функцій, то ними є: управління контактами, 
діяльністю, зв‘язком; прогнозування, управління можливостями, 
запитами; формування бази даних про характеристику послуг; 
інформаційне забезпечення відділу зв‘язків з громадськістю. CRM-
система може оброблювати два види запитів: це  E-mail та Web-mail 
запити. Тому з допомогою CRM-системи буде зручно класифікувати і 
опрацьовувати   звернення. 

Отже, із запровадженням даної системи відбудуться  позитивні 
зміни як у внутрішній, так і зовнішній організації роботи держаної влади. 
CRM-система надасть змогу ширше виступати через звернення у діалог з 
громадянами управлінським органам, активніше використовувати 
звернення громадян для виявлення недоліків в управлінні та їх усунення. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що під час швидкого розвитку 
мережі-Інтернет запровадження системи CRM, є одним із важливих кроків 
до відкритості у спілкування з громадськістю. Це додаткова можливість 
інформаційної взаємодії як державних органів між собою, так і з 
громадянами. Ця система допоможе оперативніше збирати, аналізувати 
інформацію, що стосується зміни громадської думки, а це, у свою чергу, 
призведе до приймання управлінських рішень більш швидше та 
ефективніше. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри державного 
будівництва Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Соляннік К.Є. 
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ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ  
АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 
Для якісної правотворчої діяльності, спрямованої на ефективне 

забезпечення прав, свобод та інтересів людини і громадянина, 
юридичних осіб, істотне значення належить розумінню змісту 
адміністративно-деліктних правовідносин. В юридичній науці поширеною 
точкою зору науковців що вони, по-перше, породжують права і обов‘язки, 
змістом котрих є обов‘язок правопорушника нести відповідальність, а 
суб‘єкта юрисдикції – застосовувати до нього стягнення. Однак  спочатку 
відмітимо, що правовідносини – це урегульовані нормами права суспільні 
відносини, учасники якого є носіями суб‘єктивних прав та обов‘язків, що 
охороняються і гарантуються державою. Правовідносини являють собою 
ту форму, у якій певні суспільні відносини можуть здійснюватись. 
Особливістю науки адміністративного права, є поєднання 
функціонального (змістовного) і формально-догматичного підходів до 
дослідження адміністративних правовідносин.  

Виникнення адміністративно-деліктних відносин законодавець 
жорстко зв‘язав лише з одним типом правових імперативів – учиненням 
адміністративного правопорушення. Для адміністративно-деліктних 
відносин характерно також те, що весь їхній зміст пронизує 
найважливіший юрисдикційний принцип змагальності учасників. Останні 
наділяються законодавцем відповідними процесуальними правами. Саме 
реалізація даного принципу додає особливу своєрідність розглянутим 
відносинам, формує специфічний правовий режим. Зміст визначає 
особливості правовідносин, а вже реалізація останнього формує 
суб‘єктивний його склад. Це стосується і адміністративно-деліктних 
відносин. А змістом даного виду правовідносин є адміністративне 
правопорушення, котре характеризується його структурою: об‘єктом, 
суб‘єктом, об‘єктивною та суб‘єктивною стороною, та пов‘язані із ним 
супутні елементи.  

Адміністративно-деліктні відносини являють собою різновид 
правовідносин у сфері державного управління, виникають у 
односторонньому порядку за ініціативою уповноваженого на те органу 
або посадової особи як реакція на порушення норми права, що 
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передбачає адміністративну відповідальність, пов‘язані з виявленням та 
фіксацією факту вчинення адміністративного делікту, розглядом справи 
про адміністративне правопорушення та прийняттям за ним рішення, а 
також виконання прийнятого у справі рішення на основі матеріальних і 
процесуальних адміністративно-правових норм. Адміністративно-деліктні 
відносини, як й інші правові відносини, є юридичною формою фактичних 
відносин. Специфіка адміністративно-деліктних відносин полягає у тому, 
що вони іманентні, тобто внутрішньо притаманні адміністративній 
деліктності, оскільки їх виникнення напряму та об‘єктивно пов‘язано із 
фактом скоєння адміністративного делікту. 

Регламентація адміністративно-деліктних правовідносин у 
національному законодавстві здійснюється через відповідне 
адміністративне провадження у справах про адміністративні 
правопорушення що передбачені у Кодексі України про адміністративні 
правопорушення. Важливим також є, що провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, складаючи цілісність адміністративного 
процесу, вирізняється специфічними ознаками – особливість органів, які 
здійснюють провадження; специфіка актів, якими оформляється 
процесуальна діяльність, процедури їх оформлення; швидкість та 
економічність.  

Окремі дослідники в юридичній науковій літературі розглядаючи 
структуру адміністративного процесу через адміністративні провадження, 
виділяє такий їх вид, як адміністративно-деліктні провадження – 
врегульовану адміністративно-процесуальними нормами діяльність 
публічної адміністрації з розслідування, розгляду, прийняття рішень і 
винесення постанов, їх виконання в адміністративних справах деліктного 
характеру. До даної групи проваджень відносяться: провадження у 
справах про адміністративні правопорушення (проступки); провадження 
щодо застосування заходів припинення та інші. Отже, адміністративно-
деліктні правовідносини виникають у зв‘язку з учиненням 
адміністративного проступку або іншої неправомірної діяльності у сфері 
державного управління, яка охоплюється відносинами, на які 
поширюється сфера дії вищезазначеного Кодексу. 

Деліктам, у тому числі й адміністративним правопорушенням, 
притаманні майже всі ознаки правовідносин. Адміністративне 
правопорушення являє собою врегульовані нормами права суспільні 
відносини, учасники яких мають суб‘єктивні права і юридичні обов‘язки, 
але на відміну від правовідносин ці права і обов‘язки не реалізуються, а 
порушуються. Такі відносини логічного було б назвати деліктними 
правовідносинами – як антипод позитивних правовідносин. При цьому 
такі відносини можуть не породжувати відносини адміністративної 
відповідальності. Також адміністративно-деліктним відносинам 
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притаманно те, що вони виникають у зв‘язку із порушенням матеріальних 
норм права, котрі передбачають адміністративну відповідальність. Однак, 
у цьому разі «адміністративні делікти правозастосування» фактично 
перебувають поза адміністративно-деліктними правовідносинами, адже 
за такі делікти відсутня імперативна законодавча норма, котра 
встановлювала б не стільки адміністративну відповідальність, скільки вид 
та міру адміністративного стягнення. 

Порушення фізичними та юридичними особами норм 
адміністративного законодавства, як правило, не може бути предметом 
розгляду в адміністративних судах. Звідси випливає сама по собі 
природна та закономірна доцільність виокремлення групи 
правоохоронних адміністративних норм у сфері державного управління, 
реалізації невладними суб‘єктами своїх прав та законних інтересів у 
різних сферах адміністративної діяльності органів публічної адміністрації. 
Відповідно, саме адміністративно-деліктний процес як підвид 
адміністративного процесу може на даному етапі розвитку 
адміністративного права продовжувати виконувати правоохоронну роль у 
сфері державного управління.  

Підстави виникнення адміністративно-деліктних правовідносин 
стосується неправомірних дій (правопорушень, деліктів), як юридичних 
фактів, та характерні тим, що можуть бути тільки такими, що створюють 
правовідносини, у деяких випадках – такими, що змінюють їх, або такими, 
що перешкоджають виникненню правовідносин, але ніколи не бувають 
такими, що припиняють правовідносини, або такими, що поновлюють 
права і обов‘язки.  

Зміст адміністративно-деліктних відносин як певної системи 
відносин, що складаються у зв‘язку із скоєнням адміністративних 
правопорушень та переходять у відносини адміністративної 
відповідальності, тому вони є комплексною адміністративно-правовою 
категорією. Крім того, відносини адміністративної відповідальності 
здебільшого полягають у визначенні підстав та умов такої 
відповідальності, тому адміністративно-деліктні правовідносини є більш 
коректним правовим поняттям для означення сфери адміністративно-
процесуальної діяльності, пов‘язаної із притягненням винних осіб за 
скоєння адміністративних проступків. 

Таким чином, адміністративно-деліктні правовідносини – це 
урегульовані нормами адміністративно-деліктного відносини, що 
виникають у зв‘язку із вчиненням, встановленням (документуванням) 
адміністративного правопорушення, між суб‘єктами, де однією 
обов‘язковою стороною є представник органу влади, або уповноважена 
владою фізична чи юридична особа, та спрямовані на припинення дії 
негативних (шкідливих) факторів правопорушення, відновлення 
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законності та правопорядку, застосування до порушників заходів 
державного примусу, у тому числі й у вигляді адміністративної 
відповідальності. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
адміністративного права та адміністративної діяльності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Настюк В.Я. 

 

Клим В.В., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 

2 курс, 14 група 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВВЕДЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕФЕКТА В 
КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі формування України як правової держави, 
внутрішньополітичний розвиток та зовнішня ситуація загострили питання 
децентралізації влади – передачу значних повноважень на нижчі рівні 
публічного управління. Це дає змогу при збереженні держави та її 
інститутів розширити місцеве самоврядування, активізувати населення на 
вирішення власних потреб та інтересів, зменшити витрати держави на 
утримання державного апарату. 

Головною метою української реформи децентралізації є побудова 
ефективної системи самоврядування, яка поверне владу на місця, дасть 
змогу органам місцевого самоврядування якісно і відповідально 
виконувати свої функції і повноваження, а громадянам – впливати на 
владу, якій вони будуть довіряти. 

За чинним законодавством обласні державні адміністрації  та 
районні державні адміністрації функціонують як органи подвійного 
підпорядкування: як представники державної влади на місцях та як 
виконавчі органи обласних та районних рад. А органи місцевого 
самоврядування залишаються практично безконтрольними, так як 
загальний прокурорський нагляд скасовано законом "Про прокуратуру" 
редакції 2014 року, нового механізму не передбачено. 

Згідно з проектом Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2217а, виконавчу 
владу на місцях замість місцевих державних адміністрацій 
здійснюватимуть префекти, які, як і голови місцевих держадміністрацій, 
призначатимуться і зніматимуться з посади Президентом України за 
поданням Кабінету Міністрів.  

За словами Президента України П. Порошенка, для нагляду за 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2217%D0%B0&skl=9
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додержанням Конституції і законів у регіонах вводиться даний інститут. 
Посада префекта має утримувати баланс між гілками влади, а 
децентралізація – не призвести до безконтрольності країни. На 
префектів, зокрема, покладаються функції координації діяльності 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 
спрямовування і організації діяльності територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з 
органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або 
надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації, забезпечення 
виконання державних програм.  

Останнім часом нововведення викликає все більше занепокоєння в 
суспільстві – чи несе воно в собі реальні небезпеки демократії та 
перспективам незалежного розвитку на місцях. Дехто вважає, що замість 
децентралізації ми можемо отримати узурпацію влади префектами і 
президентською адміністрацією. 

Адже майбутні префекти уособлюватимуть чи не єдину наглядову 
інстанцію, за винятком жителів громад, яка контролюватиме, щоб обрані 
нами місцеві депутати та голови рад разом з виконавчими органами рад 
не виходили за межі закону та, зрештою, не порушували конституційні 
права громадян. 

Разом з тим, в умовах сучасної політичної, економічної та 
соціальної кризи, послаблення централізації влади в результаті 
децентралізації може спричинити зростання свавілля місцевих чиновників 
та незадоволення населення владою, включаючи центральну, яка не в 
змозі і нездатна буде захистити інтереси та права регіональних громад.  

Ще один недолік вбачають в тому, що префект, одержуючи право 
зупиняти дію актів місцевого самоврядування, якщо вони, на його думку, 
не відповідають Конституції чи законам України, фактично підміняє собою 
судову гілку влади. 

Як видно, ризики від запровадження посади префекта існують. 
Проте таке нововведення є адекватною реакцією на виклики часу та 
ситуацію в українському суспільстві. Тим паче, що основні норми, 
закладені в проекті змін до Конституції України у загальних рисах 
відповідають європейській практиці діяльності представників виконавчої 
влади на місцях. Досвід зарубіжних країн, зокрема Польщі, Чехії та 
Франції, демонструє, що розвинене місцеве самоврядування, в основі 
якого фінансові та політичні свободи, є однією з передумов побудови 
правової держави із сильною економікою та розвинутою системою 
соціального захисту. Безумовно, пропонований інститут далекий від 
досконалості, але значно прогресивніший за існуючу вертикаль влади і 
краще відповідає сучасним реаліям, бо держава у вигляді префектів 
матиме дієвий механізм для збереження унітарності, забезпечення 
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територіальної цілісності і незалежності України, її суверенітету, захисту 
права і свободи. 

Науковий керівник: асистент кафедри державного будівництва 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Омелько І.І. 
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СЕКЦІЯ 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Череватенко І. М. 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

 к.ю.н., асистент кафедри цивільного процесу 
 

ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТІ У ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО 
ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСПІРНИХ ПРАВ 

Принцип диспозитивності у нотаріальному процесі означає свободу 
розпорядження матеріальними та процесуальними правами, що 
належать заінтересованим особам і, передусім, передбачає необхідність 
звернення заінтересованих осіб до нотаріусів для відкриття 
нотаріального провадження. 

Необхідно зазначити, що принцип диспозитивності поширюється 
лише на заінтересованих осіб, та диспозитивними правами цих осіб 
вважаються тільки ті, які мають безпосередній вплив на вчинення 
нотаріальної дії, тобто пов‘язані, перш за все, із розпорядженням 
предметом нотаріальної дії. Предмет нотаріальної дії – це об‘єктивна 
категорія, яка залежить від волевиявлення заінтересованих осіб у межах 
певного виду нотаріального провадження. Під предметом нотаріальної дії 
слід розуміти правову вимогу заінтересованої особи, звернену в 
установленому порядку до нотаріуса, відносно якої постановляється 
нотаріальний акт-документ. 

Ґрунтуючись на цьому, дію принципу диспозитивності у 
провадженні щодо посвідчення безспірних прав можна простежити у 
тому, що заінтересованим особам належить право на звернення до 
нотаріуса за видачею відповідного свідоцтва, що посвідчує право 
власності у межах нотаріальних дій цього виду провадження, або право 
на відмову від вчинення певної нотаріальної дії. Нотаріус має 
інформувати потенційних заінтересованих осіб про виникнення у них 
певного безспірного права виключно з метою з'ясування їх 
волевиявлення. Зазначені повноваження нотаріуса реалізуються при 
з‘ясуванні намірів спадкоємців щодо надання згоди на включення до 
свідоцтва про право на спадщину інших осіб-спадкоємців, що не довели 
існування у них такого безспірного права або порушили строк для 
прийняття спадщини. Однак реалізація такого волевиявлення має 
перебувати в межах безспірної нотаріальної юрисдикції, у протилежному 
випадку заінтересовані особи мають звертати до суду. 

Ще одним проявом принципу диспозитивності є можливість змінити 
наміри щодо змісту та результатів вчинюваної нотаріальної дії 
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заінтересованими особами на будь-якій стадії нотаріального 
провадження. Заінтересовані особи вільно, на власний розсуд 
розпоряджаються правом визначати зміст та межі предмету вчинюваної 
нотаріальної дії щодо посвідчення безспірного права. Так, протягом 
усього часу вчинення нотаріальної дії заінтересовані особи мають право 
змінити свою первісну вимогу, звернену до нотаріуса. Наприклад, 
заінтересована особа-спадкоємець, маючи право на отримання свідоцтва 
про право на спадщину, що залишилася після смерті спадкодавця, на 
стадії розгляду нотаріальної справи по суті може відмовитися від 
належної їй частки на користь іншого спадкоємця. 

Нотаріальне законодавство передбачає можливість отримання 
свідоцтва про право на спадщину навіть тоді, коли відповідно до вимог 
цивільного законодавства, це не є обов‘язковим. Наприклад, 
заінтересовані особи можуть звертатися до нотаріуса з вимогою про 
видачу свідоцтва про право на спадщину на будь-які види рухомого 
майна (наприклад, предмети домашнього вжитку, речі індивідуального 
користування, ювелірні та інші речі із дорогоцінних металів тощо). 

Також, виходячи зі змісту принципу диспозитивності, 
заінтересованим особам належить право звернення до будь-якого 
нотаріуса, але тільки в межах певного нотаріального округу, оскільки 
місце вчинення нотаріальних дій даного виду провадження обмежено 
законодавством. Наприклад, заінтересовані особи мають право 
звернутися до будь-якого нотаріуса (державного чи приватного) для того, 
щоб отримати свідоцтво про право власності на майно, що 
придбавається з прилюдних торгів (аукціонів), однак при цьому необхідно 
додержуватися правил визначення територіальної компетенції 
нотаріальних органів, що обмежується законодавством. 

Так, ОСОБА_1 звернулася з позовом до ОСОБА_2, приватного 
нотаріуса Роменського міського нотаріального округу Сумської області 
ОСОБА_3 про визнання недійсним та скасування свідоцтва про 
придбання майна з прилюдних торгів. Приватним нотаріусом 
Роменського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_3 
було видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів 15 
жовтня 2011 р., яке посвідчувало право власності на нерухоме майно:  
приміщення молочного блоку літера «В-1», бригадного будинку літера «А-
1», телятника літери «В», «в», «В2» та «;в2», бойні літера «Д», телятника 
літера «Б» та «б», силососховища літера «Л» за ОСОБА_2 і яке не 
відповідає вимогам  ст. 13-1, 50, 72 Закону України «Про нотаріат», 
Закону «Про виконавче провадження», зокрема: нерухоме майно, на яке 
видане свідоцтво розташоване на території Роменського району в с. 
Борозенка вул. Конотопська, 4 Б, тоді як нотаріальна дія має вчинятися 
виключно за місцезнаходженням нерухомого майна, а фактично вчинена 
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приватним нотаріусом міського нотаріального округу; нотаріус не 
перевірила відповідність оформлення чинному законодавству поданих 
документів, не перевірила чи відповідають дані, що містять в даних 
документах дійсним обставинам, не перевірила, що нерухоме майно є 
спільною сумісною власністю його і його дружини ОСОБА_4,  
проігнорувала той факт, що станом на 15 жовтня 2011 р. право власності 
на вказане нерухоме майно було зареєстроване не за ним, а за 
ОСОБА_2, тобто ОСОБА_2 придбав це майно на торгах сам у себе. 
Рішенням Роменського міськрайонного суду Сумської області від 15 
квітня 2013 року, яке було залишено без змін рішенням Апеляційного 
суду Сумської області від 6 червня 2013 р., позовні вимоги задоволені у 
повному обсязі.  

Задовольняючи позовні вимоги, суд керувався вимогами ст. 13-1 
Закону України «Про нотаріат», що забороняє нотаріусу здійснювати 
нотаріальну діяльність поза межами свого нотаріального округу, та ст. 72 
Закону України «Про нотаріат», яка встановлює, що оформлення 
придбання майна з прилюдних торгів здійснюється будь-яким нотаріусом, 
але тільки за місцем знаходження майна. Отже, ОСОБА_2 реалізувала 
належне їй диспозитивне право щодо вибору нотаріуса із порушенням 
вимог закону щодо обмеження місця вчинення даної нотаріальної дії, а 
нотаріус при видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів 
не виконав вимог закону щодо відмови у вчиненні нотаріальної дії з 
підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про нотаріат». 

Також у межах диспозитивних повноважень заінтересовані особи – 
суб‘єкти вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення безспірних прав 
можуть оскаржити до суду видане нотаріусом свідоцтво. 
 

Задихайло Д.Д., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
Полтавський юридичний інститут, 

к.ю.н., асистент кафедри цивільного, 
господарського та екологічного права 

 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ  

ЯК ОБ’ЄКТ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Соціодинаміка суспільно-політичних та суспільно-економічних 

відносин в Україні спрямована на пошук оптимальної для Українського 
суспільства моделі функціонування та розвитку. Загострення суспільно-
політичних внутрішніх конфліктів та зовнішня агресія тільки активізують 
необхідність проведення реформування державного механізму та 
суспільних відносин. Масштаб такого реформування виходить на рівень 
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конституційно-правового регулювання.  
Сучасний етап конституційного нормотворення характеризується 

надзвичайною активністю трансформаційних перетворень. Це стосується 
в цілому системи політичних відносин, в першу чергу, щодо уточнення 
конституційного розподілу повноважень між носіями вищої державної 
влади, баланс яких в тій чи іншій конфігурації визначає національну 
модель форми державного правління. До таких відносин слід віднести 
також і «перезавантаження» судової влади, а також реалізацію моделі 
децентралізації з посиленням повноважень територіальних громад, 
зокрема в бюджетній сфері.  

Разом з тим, як уявляється, в сучасному чинному варіанті 
конституційно-правового регулювання цілий ряд надзвичайно важливих 
сторін суспільного життя залишились поза увагою законодавця. До таких 
сторін значною мірою належить сфера господарювання, система 
інформаційних відносин, а також екологічний вимір суспільного буття. 
Адже по кожній з названих сфер суспільство та держава не можуть 
обмежитись декількома нормами конституційно-правової регламентації, 
навіть і максимально узагальнюючого плану.  

Дійсно, що стосується відносин охорони довкілля у широкому 
розумінні (включаючи до них природо ресурсні та екобезпечні відносини), 
то до них в Конституції України можна безпосередньо віднести статті 13, 
14, 16, 50 та 116. Так, мова йде про: закріплення форм власності на 
природні ресурси та порядок реалізації права власності; фіксацію 
обов‘язку держави забезпечувати екологічну безпеку, підтримувати 
екологічну рівновагу, зберігати генофонд Українського народ; а також про 
закріплення права людини на безпечне довкілля. Важливою є фіксація у 
нормах Основного Закону повноваження Кабінету Міністрів України 
забезпечувати проведення політики у сфері охорони природи, екологічної 
безпеки та природокористування. 

Якщо виходити із тріади основних складових предемету 
екологічного права, а саме природоресурсного права, права охорони 
довкілля та права екологічної безпеки, слід зазначити, що конституційно-
правову фіксацію отримали природо ресурсні відносини – ст. ст. 13, 14 
Основного Закону, екологічної безпеки – ст. 16 та ст. 50 Конституції 
України, а також усі названі складові в формі повноваження держави 
забезпечувати екологічну політику – ст. 116 Основного Закону. 

Та чи можна вважати такий характер конституційно-правової 
фіксації екологічних відносин достатнім та ефективним, в умовах 
розгортання глобальної екологічної кризи? Чи достатньою є актуалізація 
та інструментально-правове забезпечення механізму вирішення 
екологічної проблематики з боку держави та суспільства? Очевидно, що 
ні. Адже ефективність конституційно-правового регулювання має 
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передбачати: 
- повноту та системність правової фіксації основних елементів 

регулюємої сфери суспільних відносин; 
- визначення цілей і спрямування правового впливу; 
- забезпечення інструментальної достатності складу механізмів 

реалізації в відповідних відносин; 
- забезпечення стабільності конституційно-правових норм за 

рахунок уніфікації базових понять та засобів і, в той же час – необхідного 
рівня деталізації, що дозволяє задіяти можливості юрисдикції 
Конституційного Суду України у питаннях оцінки відповідності розвитку 
поточного законодавства положенням Основного Закону; 

-   визначення топографії основних джерел поточного 
законодавства тощо. 

Важливо виходити також із того, що Основний Закон має закріпити 
не просто пов‘язані між собою екологічні об‘єкти, які інтегруються в 
поняття «довкілля», але «екологічну систему», як систему екологічних 
відносин в яку активною частиною входять людина, суспільство, держава, 
форми господарювання, інститути охорони довкілля та екологічної 
безпеки тощо. Така система має враховувати також і глобальний 
характер екологічної кризи та екології як такої, а також наявність тісного 
причинно-наслідкового зв‘язку  екологічних відносин з системою 
господарювання.  

Завданням Основного Закону є також закріплення системи 
екологічних відносин як комплексу суспільних інститутів, головним з яких 
є система  правового регулювання екологічних відносин з акцентуацією 
на інструментальних можливостях права і законодавства.  

Таким чином, конституційно-правове регулювання екологічних 
відносин має містити у собі усі названі складові власного регулятивного 
феномену. Як уявляється, основними об‘єктами конституційно-правової 
фіксації мають стати наступні елементи суспільних відносин в екологічній 
сфері та правові механізми їх реалізації:  

1. Глобальна екологічна криза та її територіальні особливості. 
2. Екологічна функція держави. 
3. Екологічна політика держави. 
4. Екологічна доктрина держави.  
5. Правові засади використання природних ресурсів. 
6. Правові засади охорони довкілля. 
7. Правові засади забезпечення екологічної безпеки.  
8. Організаційно-правовий та економічний механізм впливу 

держави на охорону довкілля. 
9. Система джерел екологічного законодавства 
10.  Міжнародна співпраця держав щодо охорони довкілля.  
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11.  Правовий режим екологічного господарювання. 
Звичайно, слід визнати, що суспільні механізми вирішення 

економічних, екологічних, інформаційних, етнокультурних та багато інших 
життєво важливих проблем знаходяться в прямій залежності від 
ефективного функціонування політичних відносин, адже держава була і 
залишається основним інструментом вирішення суспільних проблем. 
Разом з тим очевидно, що в сучасному світі екологічні, економічні, 
інформаційні  проблеми та відносини все більше набувають самостійного 
і доленосного значення для суспільного розвитку. Відтак, настав час для 
перегляду ролі і місця екологічної проблематики в структурі Основного 
Закону і, відповідно, ролі і місця Основного Закону щодо, розвитку 
екологічного законодавства, діяльності органів держави в екологічній 
сфері. 
 

Погрібний Д.І., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
к.ю.н., доцент кафедри господарського права 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ  
В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО РИНКУ 

Конкурентоспроможність та сталий розвиток економіки нашої 
держави залежать від її здатності оперативно реагувати на цілий спектр 
зовнішніх та внутрішніх викликів, обумовлених, зокрема, зміною 
внутрішніх факторів функціонування економічних систем в світі вкупі з 
негативними проявами світової економічної кризи. Аналіз ситуації, що 
склалася на сьогодні, вказує на те, що переконливих підстав для того, 
щоб безапеляційно звітувати про остаточне подолання негативних 
наслідків системної світової економічної кризи, поки на жаль немає. Отже, 
з‘явилась нагальна необхідність фундаментального економіко-правового 
обґрунтування  соціально-економічних змін, що відбуваються сьогодні.  

Невід'ємним компонентом сучасної економіки є переважна роль 
транснаціональних корпорацій як суб'єктів приватної економічної влади, 
що стоять у фарватері науково-технічного прогресу, і, відповідно, 
інноваційного розвитку. Станом на сьогодні кількість транснаціональних 
корпорацій (ТНК) сягає приблизно 82 тисячі та 810 тисяч їх філіалів в 
світі. На ТНК припадає приблизно 50 відсотків світової торгівлі в цілому 
та біля 70 відсотків зовнішньої торгівлі в світовій економіці. Слід 
зазначити, що найбільші ТНК мають бюджет, що перевищує бюджет 
деяких країн. Це яскраво підтверджується тим фактом, що серед ста 
найбільших економік в світі сорок вісім – це держави, а п‘ятдесят дві 
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належать саме транснаціональним корпораціям.  
Процес перетворення світового господарства в єдиний ринок 

товарів, послуг, капіталу, робочої сили і знань є по суті глобалізацією. Це 
є більш висока стадія інтернаціоналізації, її подальший розвиток. Отже, 
коли світ був єдиним ринком лише для невеликого числа компаній, мова 
йшла про інтернаціоналізацію. Коли ж ринок став єдиним для десятків 
тисяч транснаціональних корпорацій, то стало можливим говорити про 
нове явище, а саме глобалізацію. Вона охоплює процеси 
інтернаціоналізації економіки, розвитку єдиної системи світових зв'язків, 
зміни й ослаблення функцій національної держави, активізації діяльності 
транснаціональних недержавних утворень. 

Отже, склалася ситуація, коли економіка держави зазнає втрат не 
лише через наслідки системної світової кризи та зовнішню конкуренцію 
потужних транснаціональних корпорацій з великим інноваційним 
капіталом, але й через численні вади внутрішнього «ручного» управління 
економікою в умовах досить специфічного українського олігархічного 
капіталізму. Його представники (найпотужніші вітчизняні холдинги з 
ознаками транснаціональних корпорацій) визначають не тільки показники 
економічного зростання, конкурентоздатності або, навпаки, стагнації та 
консервації відсталого технологічного рівня виробництва, але і напрями 
загальних суспільно-економічних процесів, а також значною мірою і 
характер їх господарсько-правового забезпечення. 

В таких складних умовах перед Україною постає актуальне 
завдання успішної інтеграції вітчизняної економіки у світовий економічний 
простір, але із обов‘язковим забезпеченням  інтересів національного 
товаровиробника. Створення такого гнучкого балансу в сучасних умовах 
домінування транснаціональних корпорацій в світі є великою дилемою, 
але створення життєздатних механізмів правового регулювання  
відповідних соціально-економічних відносин стане запорукою 
забезпечення національної економічної безпеки України.  

У цьому контексті «тандем» економічного базису і правової та 
політичної надбудови вписується в загальне їх визначення, 
сформульоване ще класиками історичного матеріалізму. Так, Маркс 
зазначав, що сукупність виробничих відносин (включаючи відносини 
власності, обміну та розподілу), що відповідають рівню розвитку 
продуктивних сил, становить економічну структуру суспільства, реальний 
базис, на якому здіймається юридична і політична надбудова і якому 
відповідають певні форми суспільної свідомості. Відтак, виходячи з 
конституційних принципів забезпечення економічної безпеки держави 
(ст.17 КУ) та її соціальної спрямованості (ст.13 КУ), держава повинна 
послідовно здійснювати кроки щодо створенню нового базису так, щоб 
він поступово ставав основою для створення надбудови, у свою чергу 
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зміцнюючої і розвиваючої найбільш раціональний в умовах даних 
продуктивних сил базис. 

За таких обставин, повинна посилюватись роль вищезгаданої 
політичної надбудови (особливо держави) в контексті розробки та 
реалізації програм стратегічного планування інноваційного економічного 
розвитку та забезпечення дієвих господарсько-правових механізмів 
реалізації та захисту інноваційних програм. Так, із змісту ст. 9 ГКУ 
випливає, що забезпечення підвищення економічного потенціалу та 
економічної безпеки держави здійснюється через реалізацію тактичної 
(поточної) та стратегічної (довгострокової) економічної політики держави.   

Слушно зазначити, що вітчизняне законодавство потребує суттєвих 
змін та вдосконалення для забезпечення існуючих вимог щодо діяльності 
ТНК. Так, попри існування значної кількості нормативно-правових актів, 
слід відмітити декілька недоліків, які стримують належне правове 
регулювання інноваційної діяльності в Україні, серед яких: відсутність 
планомірної та послідовної державної політики; неоднозначність 
визначення поняття «інновація» та «інноваційна діяльність»; 
призупинення окремих норм чинних законів законодавчими або 
підзаконними актами; невиконання або неналежне виконання окремих 
положень нормативно-правових актів; низький рівень залучення у 
економіку науково-технічного потенціалу; наявність лише окремих 
елементів інноваційної інфраструктури (технопарки, спеціальні економічні 
зони, наукові парки); відсутність розвиненого венчурного бізнесу. 

Для створення уніфікованих принципів правового регулювання 
діяльності ТНК більш ефективною має стати співпраця, зокрема, з 
Європейським співтовариством. При цьому, корпоративне право України 
має орієнтуватися на адаптацію із законодавством ЄС по суті, з 
урахуванням національних особливостей українського права. 
Неможливість механічного перенесення правових положень викликана 
ще й тим, що в рамках самого ЄС процес гармонізації законодавства має 
постійний характер і визначається глибиною концептуальних підходів. 
Цей правовий масив потребує якісного й системного перетворення. Такі 
дії мають зменшити ризики глобалізації та активізації діяльності ТНК (як 
факторів, що можуть послаблювати ефективне виконання функцій 
державою) та забезпечити належний рівень національної економічної 
безпеки.  

Отже, для того, щоб мати реальну можливість увійти до «ешелону» 
розвинутих демократичних країн світу, держава має, з одного боку, 
консолідувати найбільш прогресивні інтелектуальні ресурси нації (в тому 
числі через модернізацію матеріально-технічної бази та збільшення 
витрат на розвиток інноваційного сектору економіки), з іншого боку, слід 
встановити межі концентрації економічної влади для всіх типів її суб‘єктів, 
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а також режим стримувань та противаг у взаємодії між ними. Перш за 
все, це стосується розподілу економічної влади в межах самої 
економічної системи: по-перше, між публічною та приватною 
економічними владами; по-друге, між приватними макроекономічними 
владами. 
 

Білінський Д.О., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
к.ю.н., доцент кафедри фінансового права 

 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ 

ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ІНТЕРЕСУ 
Основоположну роль в процесі формування публічної фінансової 

системи відіграє фінансовий інтерес, який має об‘єктивний характер та за 
своєю правовою природою являється усвідомленою потребою 
суспільства, як органічного цілого. Якщо приватні інтереси ми 
розглядаємо як комбінативну категорію, котра охоплює собою розрізнені 
«проміжні» потреби  індивідів, їх об‘єднань або груп, то публічний інтерес 
має певним чином уніфікований характер, є найбільш сталим за змістом 
характеризується незмінюваністю протягом тривалого часу та покликаний 
забезпечувати добробут всього суспільства, незалежно від політико-
правової приналежності та інших окремих критеріїв групування його 
суб‘єктів. Публічний інтерес лежить в основі, складає фундамент 
побудови публічної фінансової системи держави. Саме зміст публічного 
фінансового інтересу обумовлений існуючим в державі типом соціально-
економічної формації детермінує специфіку формування та визначає 
особливості структури публічної фінансової системи держави. 

Для з‘ясування фінансово-правової природи публічного 
фінансового інтересу, насамперед, слід зосередитися не стільки на 
онтологічному, скільки на функціональному характері інтересу. З одного 
боку, інтереси, набуваючи правової форми, конкретизуються в наборі 
певних правових засобів, виступають інструментами правового 
регулювання. Але навіть не маючи правової форми, вони діють в ролі 
спонукальних мотивів для певних дій учасників суспільних відносин, що, 
безумовно, має значення в системі правового регулювання.  

У зв'язку з викладеним в процесі дослідження правової природи 
публічного фінансового інтересу варто враховувати, як мінімум, два 
моменти. По-перше, це визнання інтересу як соціального регулятора, 
причому регулювання за допомогою інтересів існує поряд та одночасно з 
правовим регулюванням. По-друге, (в тісному зв'язку з першим) інтерес 
визначає позицію і лінію поведінки його носія. Таким чином, інтерес 
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можна визначити, як позицію і лінію поведінки соціального суб'єкта в 
конкретній системі суспільних відносин, що відображає рівень 
усвідомлення ним характеру та обсягу засобів і методів, які дають 
можливість належним чином реалізувати існуючу потребу. 

На нашу думку, зіткнення інтересів індивідів, суспільства та 
держави у фінансовій системі є неминучим. Пов‘язане це, зокрема, з 
різною  направленістю деяких інтересів, наприклад держави та 
зобов‘язаної особи у царині оподаткування. Так, для держави інтерес 
зводиться до отримання максимальної кількості коштів від платників 
податків, тоді як у зобов‘язаних осіб інтерес полягає у збереженні 
результатів своєї діяльності, мінімізації податкових платежів. Основним 
завданням, яке стоїть перед державою є досягнення та створення 
політико-правових передумов для збереження та підтримання балансу 
приватних і публічних  інтересів, шляхом максимального задоволення 
публічного інтересу в фінансовій сфері через вжиття всіх необхідних 
заходів запобігання та мінімізації негативних наслідків для приватних 
інтересів. Аналізуючи характер публічного інтересу у царині 
оподаткування, М. П. Кучерявенко слушно зауважує, що не можна 
абсолютизувати податковий публічний інтерес. Подібна позиція 
послідовно приведе до держави, що «заробляє податками». Останні не є 
самоціллю, інакше все зведеться до самозабезпечення влади. Податки, 
збори і бюджет служать базою для виконання функцій держави. 

Спірним, на наш погляд, є твердження про те, що суспільні інтереси 
набувають характеру публічних лише після їх визнання як таких з боку 
держави. З цього приводу варто відзначити слушність міркувань                       
В. А. Вдовічена, який також не погоджується з тим, що ознак публічності 
набувають лише ті суспільні інтереси, що отримали визнання держави чи 
органів місцевого самоврядування, бо, по-перше, публічний інтерес – це 
об'єктивна категорія, яка існує або не існує в суспільстві і без 
встановлення, а тим більше – визнання державою; по-друге, публічний 
інтерес – це вже юридично значимий інтерес, у забезпеченні якого за-
цікавлене все суспільство.   

При цьому, нам важко погодитися з думкою про те, що публічний 
фінансовий інтерес є простою сукупністю матеріальних інтересів різних 
суб‘єктів, в першу чергу приватних. Сутність публічного фінансового 
інтересу полягає в його загальнозначущості для суспільства, саме на 
забезпечення реалізації останнього спрямовані конституційне, фінансове, 
адміністративне та інші галузі публічного права. Матеріальні інтереси 
окремих суб‘єктів досить часто можуть не співпадати з інтересами 
суспільства, а інколи навіть суперечити їм. Якщо вважати, що ці інтереси 
утворюють у своїй сукупності публічний фінансовий інтерес, то 
неминучим є висновок, що діяльність держави, її органів спрямована на 
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забезпечення інтересів, які суперечать інтересам суспільства. Очевидно, 
що під публічним фінансовим інтересом слід розуміти певні 
загальновизнані, загальнозначущі інтереси всього суспільства.   

Отже, особливістю публічного фінансового інтересу є те, що він 
встановлюється на користь всіх і кожного, тобто в загальних (суспільних) 
інтересах, однак, ні в якому разі, не є простою сукупністю індивідуальних 
інтересів. За таких обставин публічний фінансовий інтерес можна 
визначити, як сукупність фінансових потреб всіх верст населення певної 
країни (суспільства), що не є тотожним інтересам державним, які 
фактично не мають самостійного значення.  
 

Овчаренко А.С., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
к.ю.н., асистент кафедри фінансового права 

 
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ  
ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ 

При виборі об‘єктів оподаткування та їх правовому регулюванні 
законодавець повинен керуватися певними принципами. Одним з 
основних принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство 
України є соціальна справедливість – встановлення податків та зборів 
відповідно до платоспроможності платників податків. Ідея справедливості 
в оподаткуванні зародилася з моменту виникнення самих податків. 

Система майнових податків у своєму правовому механізмі містять 
досить ефективні елементи для реалізації принципу справедливості, 
соціальної та регулюючої функцій податків, наприклад звільнення від 
оподаткування певних категорій платників, виключення з оподаткування 
окремих видів або частини майна, застосування диференційованих 
ставок податку. Так, у європейській практиці оподаткування транспортних 
засобів є певні тенденції, в яких відображається прагнення законодавця 
реалізувати принцип соціальної справедливості майнового 
оподаткування та вдалого поєднання фіскальної та стимулюючої функцій 
майнових податків. Головна з цих тенденцій – стимулювати власників 
транспортних засобів придбавати автомобілі з найменшим впливом на 
оточуюче середовище або на дорожне покриття, у зв‘язку із чим в якості 
бази оподаткування використовуються такі параметри транспортного 
засобу, як обсяг викидів вуглекислого газу,  об‘єм або потужність двигуна, 
маса.  

Інша світова тенденція оподаткування транспортних засобів - 
прогресивне оподаткування власників транспортних засобів за умови 
використання в якості бази оподаткування вартості транспортного засобу. 
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У цьому випадку оподаткування власників носить не природоохоронні та 
стимулюючі функції, а має на меті поповнення дохідної частини бюджету 
за рахунок оподаткування «предметів розкошу», володіння товарами  
немасового попиту.  

Оподаткування власників транспортних засобів за часів 
незалежності в Україні зазнавало декілька радикальних змін. До 
прийняття Податкового кодексу України тривалий час справлявся 
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів. З прийняттям Податкового кодексу України податок з 
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
як майновий податок було скасовано та введено в дію інший платіж: збір 
за першу реєстрацію транспортних засобів. Зазначений збір сплачувався 
одноразово  юридичними та фізичними особами, які здійснювали першу 
реєстрацію в Україні транспортних засобів, при цьому перелік останніх 
був досить широким, та включав як наземні транспортні засоби, так водні 
та повітряні судна. Обмеження обов‘язку сплати зазначеного податку 
одноразовою сплатою при першій реєстрації транспортних засобів із 
класичного майнового податку перетворив цей платіж на збір за першу 
реєстрацію транспортного засобу. Адже однією з ознакою майнового 
податку є періодичність, що передбачає його сплату протягом всього 
періоду перебування об‘єкта оподаткування у власності платника 
податку. Окремого майнового податку, який би сплачувався систематично 
власниками транспортних засобів до 2015  року запроваджено не було. 

З 2015 року було запроваджено новий місцевий податок у складі 
податку на майно: транспортний податок. Його правовий механізм 
визначено у статті 267 Податкового кодексу України (далі-Кодекс). До 
2016 року платниками транспортного податку були всі фізичні та 
юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мали зареєстровані в 
Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що 
використовувалися до 5 років і мали об‘єм циліндрів двигуна понад 3000 
куб. см. незалежно від вартості таких транспортних засобів. З огляду на 
те, що український законодавець вибрав в якості об‘єкта оподаткування 
лише певний вид транспортного засобу з конкретними параметрами 
двигуна та строку використання, можна зробити висновок, що метою 
запровадження зазначеного податку було поповнення дохідних частин 
місцевих бюджетів за рахунок оподаткування власників «предметів 
розкошу». Проте такий критерій автомобіля як об‘єм циліндрів двигуна та 
строк його використання не був об‘єктивним показником цінності 
автомобіля, а значить порушував принцип справедливості та суперечили 
сутності оподаткування «предметів розкоші». Адже логічно, що єдиним 
об‘єктивним показником цінності транспортного засобу є його вартість. 

Наприкінці 2015 року у правий механізм податку було  внесено 
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докорінних змін, та об‘єктом оподаткування визначено легкові автомобілі, 
з року випуску яких минуло не більше п‘яти років (включно) та 
середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року. Як бачимо, на відміну від попередньої редакції зазначеної статті, 
при визначенні бази оподаткування таким чином, окрім строку його 
використання, взято до уваги вартісний вираз об'єкта оподаткування.  

Проте виділення як об‘єкта оподаткування лише вищезазначених 
легкових автомобілів в повній мірі не втілюють принцип справедливості 
при оподаткуванні майна. Адже у Кодексі визначено абсолютну 
(специфічну) ставку транспортного податку, що становить 25 000 грн. за 
кожний легковий автомобіль, що є об‘єктом оподаткування. Такий 
спрощений підхід нівелює відмінності між автомобілями, вартість яких 
становить 750 розмірів мінімальної заробітної плати та, наприклад, 1750 
розмірів мінімальної заробітної плати. Тому вважаємо, що при 
оподаткуванні майна найбільш справедливим є прогресивне 
оподаткування з встановленням відносної (адвалорної) ставки, замість 
абсолютної (специфічної). 

Крім того, вважаємо втілення ідеї оподаткування «предметів 
розкошу» та прагнення до втілення принципу справедливості у 
оподаткуванні майна слід реалізовувати за рахунок розширення переліку 
видів об‘єктів оподаткування транспортного податку та відповідним 
визначенням ставок податку залежно від виду транспортного засобу та 
його вартості. У свою чергу екологічні норми (згідно з технічними 
регламентами та національними стандартами), яким відповідає 
автомобіль та строк експлуатації автомобіля можуть впливати на 
визначення розміру податку шляхом застосування системи пільг при 
оподаткуванні. Дійсно, забезпечення дохідної частини місцевих бюджетів 
та дотримання принципу справедливості оподактування в світовій 
практиці оподаткування забезпечується за рахунок оподаткування 
транспортних засобів немасового попиту, зареєстрованих на території 
певної адміністративно-територіальної одиниці – літаків, вертольотів, яхт, 
катерів.  Проте, в Україні  власники цивільних повітряних суден, вартість 
яких значно більше, ніж 750 мінімальних заробітних плат та водних 
транспортних  засобів не сплачують відповідний майновий податок, адже 
зазначені транспортні засоби не є об‘єктами оподаткування. У зв‘язку із 
чим обґрунтованим є розширення переліку видів об‘єктів оподаткування 
транспортного податку та доповнення цього переліку  такими повітряними 
транспортними засобами, як вертольоти та літаки, а також водними 
транспортними засобами. 
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Усенко Є.А., 
к.ю.н, суддя Вищого адміністративного суду України 

 
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СУДОВИХ ДОКТРИН  

З ПОДАТКОВИХ СПОРІВ 
Аналіз природи судових доктрин має як спільні риси незалежно від 

характеру та типу спору, розв‘язання якого регулюється різними 
процесуальними законодавствами, так і окремі, особливі. Формування 
судових доктрин при розв‘язанні податкових спорів обумовлюється не 
перспективністю визначення єдиної судової доктрини для всіх варіантів 
спірних відносин. Сукупність судових доктрин в цій сфері обумовлює 
поєднання видових різновидів їх, які складно підвести під єдиний 
однотипний знаменник, і на підставі цього сформувати «родову судову 
доктрину в податкових спорах». На сьогодні можна говорити про підстави 
існування таких видів судових доктрин в сфері податкових відносин як : 
доктрина «ділової мети», доктрина «добросовісності платника», доктрина 
«бенефіціарного власника», доктрина «належної обачності», доктрина 
«необґрунтованої податкової вигоди».  

 Базисом виникнення та формування судових доктрин з податкових 
спорів виступають правові позиції судів. Особливістю адміністративного 
судочинства є реалізація мети захисту від свавілля держави, 
необґрунтованого застосування  імперативних приписів, яке призводить 
до нівелювання та ігнорування прав та інтересів фізичних та юридичних 
осіб. За останні роки значне розповсюдження в національних механізмах 
регулювання вирішення податкових спорів набули доктрини 
«добросовісності платника податків». В той же час досягнення балансу 
інтересів владних та зобов‘язаних суб‘єктів, платників та держави 
неможна пов‘язувати лише із врахуванням цієї доктрини. Довіра громадян 
як до держави, так і до судової влади має спиратися не лише на 
добросовісність виконання своїх обов‘язків платниками, але і 
узгоджуватись із добросовісністю держави. Саме тому доктрина 
добросовісності платника податків має бути безпосередньо пов‘язана та 
виражати і добросовісні дії з боку держави по відношенню до платників 
податків.  

При цьому варто мати на увазі, що доктрина «добросовісності 
держави» об‘єктивно має містити як податкову складову, так і 
неподаткову складову. Перша обумовлює врахування при вирішенні 
податкових спорів добросовісності держави щодо встановлення правил 
поведінки в податкових відносинах через відповідні законодавчі приписи. 
На наш погляд, йдеться як про прийняття об‘єктивних логічних 
законодавчих приписів (термінологія законодавчих актів та її узгодження 
одне з одним), так і про додержання законодавчих процедур, які 
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породжують податкові норми.  
Друга складова виходить за межі податкового регулювання, хоча 

неможна не враховувати і її впливу на податкові відносини. Акумуляція 
податків та зборів здійснюється з метою фінансового забезпечення 
виконання завдань та функцій державою та територіальними громадами 
(отримувачем коштів від податків та зборів). Безпосередньо це не є 
податковими відносинами і навряд чи може формувати судову доктрину 
щодо податкових спорів. В той же час, безпосередньо від видаткових 
показників бюджетів формуються і податкові надходження, податкове 
навантаження. Саме тому, на наш погляд, опосередкований вплив на ті 
чи інші аспекти цілісної видової судової доктрини  з податкових спорів 
має і ця складова.  

Стосовно визначення судової доктрини існує декілька підходів. Так, 
судову доктрину визначають як принцип, покладений в основу висновків, 
прийнятих в судовій практиці. Навряд чи, на наш погляд, судову доктрину 
можна зводити до принципу. З одного боку, якщо йдеться про принцип, 
який має певне правове вираження, то він має бути відображений в 
чинному законодавстві.  В той же час, таку форму неможна пов‘язувати із 
відображенням  судових доктрин в чинному податковому законодавстві. З 
іншого боку, судові доктрини являють собою більш складне явище, ніж 
просто принцип, відповідно до якого робляться висновки в судовій 
практиці. С.В. Овсянніков визначає судову доктрину як комплекс 
правових позицій, які мають основну мету, внутрішню побудову та 
понятійний апарат.  

На наш погляд, судова доктрина має поєднувати три складові:  
1) узагальнення судової практики передбачає принципову 

постановку проблеми. В цій ситуації визначається слабке місце в 
законодавчому регулюванні та виокремлюється необхідність доповнення 
законодавчого регулювання доктринальними судовими положеннями;  

2) судові рішення, які відображають сталий підхід конкретної 
проблеми при вирішенні однотипних податкових спорів. При цьому 
аналізуються однотипні податкові спори та поширені проблеми щодо їх 
вирішення, розробляється логічний єдиний алгоритм поведінки та оцінки 
судами єдиних обставин, формується єдине бачення характеру та 
перспектив розв‘язання спірної ситуації;    

3) принципи розгляду однотипних податкових спорів судами на 
майбутній період. Формування єдиних принципів розгляду однотипних 
податкових спорів передбачає формулювання єдиного правила при 
розв‘язанні таких спорів щодо узагальнених обставин справи та типу 
такої справи, формалізацію несприятливих наслідків для тих судових 
органів, які відступають від доктринального положення при вирішенні 
окремого спору.  
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Пономарьова Т.С.,  
Інститут кримінально-виконавчої служби, 

викладач кафедри загально-юридичних дисциплін 
 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЧИННИЙ», 
«ДІЙСНИЙ» ТА «УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР» 

Провідні вчені у своїх працях розділяють поняття укладеності 
договору та його чинності. Так, укладеність договору характеризується 
набуттям ним юридичних ознак правомірного правочину. Чинність 
договору свідчить про те, що умови укладеного договору розпочали свою 
дію. Тобто договір може бути укладений, але не набути чинність для 
сторін, яка може бути віддалена у часі. Більше того, за статтею 631 ЦК 
сторони мають право розповсюдити чинність договору навіть на 
відносини, які виникли ще до його укладення.  

Щодо співвідношення чинності і дійсності договору у науковому 
світі немає єдиної позиції. Так, можна зустріти твердження про те, що 
нечинним може бути тільки недійсний договір. Чинним є дійсний договір, 
що набув юридичної сили і має її зараз. Такий погляд хоча і не свідчить 
про повну тотожність даних термінів, проте ставить вирішення питання 
щодо чинності договору в залежність від його дійсності.  

Прибічники іншої правової позиції в більшій мірі розділяють дані 
поняття і наголошують на тому, що чинність договору визначається як 
показник його юридичної сили (акт згоди сторін може ще не набувати 
юридичної сили або раніше чинний договір може її втратити), а дійсність - 
як показник його правомірної природи та обов‘язкова умова його чинності.  

Інші ж дослідники повністю розрізняють дані поняття і не ставлять 
їх у взаємозалежність. На підтвердження такої позиції вказується на те, 
що чинність договору означає, що договір діє, вступив в законну силу. 
Однак сам факт вступу договору в силу (чинність договору) ще не 
свідчить про настання правових наслідків, тобто встановлення, зміну або 
припинення правовідносин. Натомість, дійсність договору обумовлюється 
дотриманням певних вимог, що визначаються законодавством, що 
дозволяє встановлювати, змінювати, припиняти правовідносини. 
Дійсність договору означає, що договір є реальним, можливим та 
необхідним для виконання і спричиняє певні правові наслідки, настання 
яких прагнули його сторони. Тобто дійсність договору не зводиться лише 
до вступу договору в законну силу, до його дії, оскільки дійсний договір це 
завжди чинним договір. І, в той же час, не кожний чинний договір є 
дійсним договором. Наприклад, договір, укладений, з порушенням 
законодавства щодо його змісту, може набути чинності з моменту 
укладення, незалежно від такого порушення. Водночас, такий договір є 
недійсним з цього ж моменту укладення. 
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Аналізуючи наукові погляди на співвідношення понять чинності та 
дійсності договору, ми приєднуємось до думки про те, що в даному разі 
не потрібно плутати нечинність договору з правовими наслідками 
недійсності правочину і не можна ототожнювати чинність і дійсність 
договору, адже чинним є договір до моменту визнання його недійсним. З 
іншої сторони, нечинним може бути й укладений договір. Дійсно, 
аргументацією цього може служити той факт, що змістом терміну 
«чинність» є те, що, як було зазначено вище, умови договору почали 
діяти, але ця обставина, як було досліджено раніше, аж ніяк не має 
значення для вирішення питання про дійсність договору.  

Окрім цього, в межах поняття «чинність договору» можна вести 
мову про деякі особливості, які не притаманні змісту поняття «дійсність», 
що також свідчить на користь неможливості ототожнення таких понять. За 
загальним правилом, договір стає чинним з моменту його укладення. Втім 
не можна не розглянути ряд винятків із цього правила. Так, сторони 
можуть відтермінувати набрання чинності договором і це є звичною 
практикою для ділового обігу.  

В якості прикладів можна розглянути два випадки. В першому з них 
сторони укладають договір, в якому безпосередньо вказують, що він 
набуває чинності у визначену дату, яка не співпадає з датою укладення. 
У розумінні статті 212 ЦК це називається правочином з відкладальною 
обставиною. В іншому випадку мова йде про так звані «каскадні 
договори», які укладаються одночасно, але кожний наступний із них 
набуває чинності по закінченню попереднього. Такі договори часто можна 
зустріти у відносинах оренди нерухомого майна, коли відповідно до ст. 
793 ЦК, договір, укладений строком на 3 і більше років, підлягає 
нотаріальному посвідченню. Задля уникнення цього, сторони замість 
одного договору, припустимо, строком на 5 років укладають п‘ять 
договорів строком на один рік кожний із застереженням у кожному з них 
про те, що даний договір набуває чинності на наступний день після 
припинення попереднього. Таке право сторін чітко не визначене у статті 
631 ЦК, проте в силу положень частини 3 статті 6 ЦК воно є допустимим.  

Задля уникнення правових спорів стосовно можливості визнання 
каскадних договорів недійсними через виникнення дискусії про 
можливість застосування до статті 631 ЦК положень статті 6 ЦК, а також 
для більш чіткого регулювання договірних відносин і зменшення 
навантаження на судову систему, можна запропонувати доповнити 
статтю 631 ЦК ще однією частиною у наступній редакції: «Сторони мають 
право визначити у договорі інший час у майбутньому для набрання 
договором чинності». 

Окремо зазначимо про те, що не потрібно плутати чинність 
договору з терміном його дії. Так, договір залишається чинним щодо прав 
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та обов‘язків сторін до моменту їх повного виконання, навіть якщо термін 
дії договору закінчився до цього моменту. 

Зважаючи на викладене, ми вважаємо, що категорію «чинність» не 
можна ототожнювати з іншими. Чинність договору повинна розглядатись 
виключно в якості дії умов договору. 

Певним запереченням такого висновку може бути посилання на те, 
що стаття 215 ЦК при визначенні підстав недійсності договору відсилає 
до статті 203 ЦК, яка містить перелік підстав його чинності. Таким чином, 
можна допустити, що законодавець поєднує підстави як для дійсності, так 
і для чинності договору, що не є логічним за умови того, що дані поняття 
не є тотожними і залежними. В науковому світі також звертається увага 
на протиріччя, що виникають внаслідок існування відсильної норми. З 
аналізу статей ЦК прослідковується наступна конструкція: правомірність 
правочину – чинність правочину, при недодержанні вимог до 
правомірності та чинності правочину, він визнається недійсним. Отже, в 
ЦКУ вживаються поняття: «правомірність правочину», «чинність 
правочину», «недійсність правочину». Ці поняття не поєднані між собою, 
не узгоджені, наслідком чого є відсутність єдиної термінології і єдиного 
розуміння в такому важливому питанні як дійсність правочину. Ми 
погоджуємося із наведеною позицією і підтримуємо думку про те, що в 
чинній редакції Цивільного кодексу України використані як невдалі назви 
статей з даного питання, так і порушується понятійний апарат. 

 
Лавренюк Т.А., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри господарського права 
 

ЩОДО ПРИНЦИПІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 
Ефективність правового регулювання залежить від цілої низки 

чинників, але значною мірою від принципів права, оскільки вони є 
першоосновою, тим вектором, якій вказує направленість правового 
регулювання та його правову мету. 

Особливо актуальними в цьому контексті є визначення та належне 
правове закріплення принципів господарського права, оскільки вони є 
базисом, підґрунтям, тією правовою основою господарського права, що 
напряму впливає на рівень економіки держави. 

Принципи права є також є ефективним інструментом тлумачення 
норм права.  

Важливо відмітити і таку властивість принципів права як здатність 
долати прогалини у праві. Це є особливо актуальним для галузі 
господарського права, що обумовлено стрімкою динамікою розвитку 
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господарських відносин та постійним розширенням сфер 
господарювання. 

Сутність принципів права яскраво висловив Колодій А.М.: 
«Принципи права є критерієм оцінки права і методологічною основою 
його подальшого удосконалення, тому що саме на засадах принципів 
оцінюють рівень і ефективність реалізації права, його пізнають і 
поліпшують». 

Разом с тим, для багатьох принципи права є лише теоретичною, 
навіть ідеологічною складовою права, яка позбавлена будь – якого 
практичного значення. 

Такий формальний підхід до принципів права обумовлений, 
зокрема, неналежним приділенням уваги до цієї тематики як в курсах 
навчання та підготовки фахівців в галузі права, так і не достатньою 
увагою до цієї теми з боку теоретичних досліджень, що, в свою чергу, 
відображається в недоліках як нормотворчості, так і правозастосування. 

Глобальна сучасна правова інтеграція також посилює роль 
правових принципів. Практика Європейського суду з прав людини 
сьогодні займає провідне місце в системі права України, рішення 
Європейського суду з прав людини закріплено на законодавчому рівні як 
обов‘язкові джерела права України та всі рішення держаних органів 
розглядаються скрізь призму їх відповідності принципам права, що 
закріплені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
та рішеннях Європейського суду з прав людини. 

На національному рівні відбувається колізія, де з одного боку є 
практика Європейського суду з прав людини, яка визнана джерелом 
права України, а з другого боку - національне законодавство, яким 
зобов‘язані керуватися державні органи, приймаючі власні рішення, та 
яке в більшості випадків повністю не узгоджується з практикою 
Європейського суду з прав людини. 

Наявність чітко сформульованих принципів господарського права, з 
врахуванням практики Європейського суду, та закріплених на рівні 
національного законодавства, може дозволити розв‘язати цю проблему 
на рівні галузі господарського права.  

Визначаючи змістовну основу принципів господарського права, слід 
зазначити, що вона повинна базуватись на загальних принципах 
функціонування ринкової економіки. 

Економічний принцип повинен ставати правовим, якщо його 
порушення може мати прямі правові наслідки. В цьому випадку 
відбувається своєрідна «конвергенція» економічних і правових принципів. 

Ринковий принцип координації повинен будуватись на принципі 
свободи підприємницької діяльності.  

Специфіку принципів господарського права визначає те, що з 
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одного боку, правове регулювання більшої частини господарських 
правовідносин повинно будуватись на диспозитивності, а з другого – 
необхідне імперативне регулювання певної сфери правовідносин з метою 
врахування загального інтересу усіх учасників цих відносин, обмежуючи 
при цьому їх свободу. 

Знаходження цього балансу є необхідним, оскільки від цього 
залежить ефективність реалізації функцій держави в економічній сфері та 
взагалі рівень економіки держави. 

Таким чином, вкрай важливим є визначення принципів 
господарського права з врахуванням такої особливості господарського 
права як збалансованого поєднання принципу диспозитивності та 
імперативності. 

В умовах системно запрограмованої конкуренції між 
диспозитивністю та імперативністю у регулюванні господарських відносин 
принцип диспозитивності повинен бути пріоритетним при визначенні 
принципів господарського права (принцип свободи договору та інші).  

Правове регулювання господарських відносин повинно відбуватись 
переважно через наділення учасників цих правовідносин правами. 

Особлива увага повинна бути приділена питанню належного 
закріплення принципів господарського права в Господарському Кодексі 
України, без чого вони можуть залишитися лише на рівні ідей, поглядів та 
концепцій. 

В діючому Господарському Кодексі України міститься стаття 5, що 
регламентує конституційні основи правопорядку у сфері господарювання, 
стаття 6, яка закріплює загальні принципи господарювання, ст. 44, яка 
регулює принципи підприємницької діяльності, проте не має конкретної 
статті, яка б чітко формулювала саме принципи господарського права.  

Здається, це є недоліком та виявляє відсутність системного підходу 
до цієї тематики.  

Принципи господарського права потребують класифікації та 
систематизації, що повинно знайти своє відображення в системі 
господарського законодавства. 

При регламентації принципів права необхідно використовувати 
досконалу нормотворчу техніку з метою створення максимально 
зрозумілих, чітких, однозначних, несуперечливих правил. 

Таким чином, для надання принципам господарського права 
можливості їх застосування на практиці, а не лише мати властивості 
«декларативності», їх необхідно концептуально визначити з врахуванням 
сучасної економічної та правової дійсності, систематизувати та викласти 
в Господарському Кодексі України, сформулювавши їх чітко та зрозуміло, 
так, щоб це не вимагало додаткових роз‘яснень, а було очевидним для 
кожного. Деякі з них необхідно формулювати більш детально, 
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роз‘яснюючи їх зміст у самій нормі права.  
Все це дозволить розширити та посилити функціональну природу 

принципів господарського права. 
 

Плотнікова К.О., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
аспірант кафедри фінансового права 

 
ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ  

ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ДОХОДІВ 
Перспективними для наукового аналізу є проблеми публічних 

запозичень. Окремими аспекти цих питань розглядалися в роботах 
Л.К. Воронової, І.Б. Завірухи, Н.А. Зайцевої та інших. На сьогодні, 
вважати цю проблему остаточно вирішеною навряд чи можна. 
Неоднозначними є підходи до суб‘єктного складу відповідних 
правовідносин, співвідношення процедур запозичення із стадіями 
бюджетного процесу, специфіки процедур отримання та повернення 
запозичень, співвідношення позикових коштів та бюджетних доходів. 
А.М. Чвалюк підкреслює, що «аналізуючи надходження до державного 
бюджету, що не є його доходами (не доходні надходження), необхідно 
визначити статус таких бюджетно-фінансових механізмів, як державне 
зобов‘язання та державний борг, співвідношення використаних у 
законодавчій базі категорій фінансування бюджету, надходжень до 
бюджету, бюджетних запозичень».  

Нам складно погодитись з останнім твердженням. По-перше, 
поняття статусу, як сукупність прав та обов‘язків може застосовуватись 
до характеристики суб‘єкта правовідносин. Що автор має на увазі під 
статусом бюджетно-фінансового механізму-зрозуміти не можна. По-
друге, і така конструкція як «фінансово-бюджетний механізм» не 
відображає змісту поняття, а свідчить про певне дублювання. Бюджетний 
механізм є складовою фінансового механізму, саме тому акцент на 
бюджетному аспекті тут зовсім не обов‘язково. 

Визначаючи фінансування бюджету як надходження та витрати у 
зв‘язку із зміною обсягу боргу, а також зміною залишку готівкових коштів 
бюджетів, які використовуються для покриття різниці між доходами та 
видатками, законодавець розподіляє надходження до бюджету на доходи 
бюджету та кошти, що залучені в результаті взяття боргових зобов‘язань. 
Фінансування бюджетів здійснюється відповідно до ст.ст. 14, 18 
Бюджетного кодексу України. Здійснюється це за рахунок джерел, що 
мінімізує розмір дефіциту бюджетів та до яких відносяться внутрішні та 
зовнішні запозичення. А.М. Чвалюк робить висновок щодо того, що 



89 

 

внутрішні та зовнішні державні запозичення є основними формами 
недоходних надходжень до бюджету. Трохи нижче він ще раз підкреслює, 
що «…слід дійти висновку, що державні запозичення є основною формою 
фінансування Державного бюджету України як недоходного 
формування». Навряд чи такий висновок є остаточним. Складно уявити 
куди можуть надходити подібні запозичення окрім доходних частин 
бюджету, і що мається на увазі під недоходними надходженнями до 
державного бюджету. Бюджет поєднує доходну та видаткову частину. 
Якщо кошти надходять не у доходну частину, тоді йдеться про 
спрямування їх до видаткової частини бюджету, але це нонсенс. Крім 
того, складно погодитись і з принциповим розмежуванням доходів 
бюджету та коштів, на яке посилається автор, аналізуючи ст. 2 
Бюджетного кодексу України. Доходи бюджету і є коштами.  

«Бюджетні державні запозичення та державний борг 
співвідносяться між собою як процес та результат. Процедура та система 
державних запозичень є складовими бюджетного процесу та можуть бути 
проаналізовані виходячи із чинних класифікацій державного боргу». На 
наш погляд дуже смілива думка. По-перше, бюджетні державні 
запозичення не можуть бути процесом. Це така ж матеріальна категорія 
як і державний борг. Здійснення бюджетно-державних запозичень, дійсно 
можна розглядати як певний процес або процедуру, але не навпаки. По-
друге, ми не згодні, що процедура та система державних запозичень є 
складовими бюджетного процесу. Відповідно до п.10 ч.1 ст. 2 Бюджетного 
кодексу, бюджетний процес являє собою регламентований бюджетним 
законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання 
бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства. Тобто, бюджетний процес охоплює стадії 
появи та виконання акту про бюджет і державні запозичення не можуть 
розглядатися як окрема складова цього процесу. Треба погодитись 
стосовно цього із позицією І.Б. Завірухи, яка підкреслюючи, що в основі 
змісту державного боргу є бюджетні запозичення, звертає увагу на те, що 
не всі боргові зобов‘язання держави виникли і виникають на підставі 
здійснення бюджетних запозичень. Дійсно, державний борг доцільно 
аналізувати як сукупність боргових зобов‘язань уряду. До того ж, п. 20 ч. 1 
ст. 2 Бюджетного кодексу України визначає державний борг як загальну 
суму боргових зобов‘язань держави з повернення отриманих та 
непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають 
внаслідок державного запозичення. 

Досліджуючи структуру державної заборгованості деякими 
авторами виділяється: «фінансова заборгованість (боргові зобов‘язання 
держави, що виникли в результаті запозичення кредитних ресурсів), 
адміністративна заборгованість (грошові зобов‘язання, що пов‘язані та 
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залежать від поточної бюджетної політики); імовірні боргові зобов‘язання 
(зобов‘язання державних органів при наданні визначених фінансових 
гарантій)». На наш погляд, при такій диференціації відсутній єдиний 
критерій. До того ж, незрозуміло використання такого поняття як 
фінансова заборгованість. Не можна заборгувати фінанси, можна 
заборгувати грошима або коштами. До того ж, такою ж загадковою є 
конструкцію адміністративної заборгованості, яку взагалі не використовує 
чинне бюджетне законодавство. Більш того, сенс «адміністративного» 
пов‘язується перш за все з управлінськими відносинами, і в такому 
випадку, відображає запозичення (чи заборгованість) управлінським 
послугами. В якому також зміст відсутній. 

Аналізуючи проблему бюджетних запозичень, принципово 
важливим є розмежування внутрішніх та зовнішніх джерел їх реалізації. 
Виходити треба з природи законодавчих актів, якими мають 
закріплюватися відповідні процедури. Зовнішнє запозичення 
забезпечується нормами на межі національного та наднаціонального 
законодавства, тоді як внутрішнє запозичення забезпечується 
реалізацією норм чинного внутрішнього законодавства України. Зовнішнє 
запозичення впорядковується на межі фінансового, фінансово-правового 
та міжнародно-правового регулювання. В той же час, для внутрішніх 
запозичень не лише достатньо норм закону, але і в значній кількості 
випадків, припустимих для делегування закону, врегулювання позичання 
даного виду через підзаконні акти. 
 

Менів Я.О., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
аспірант кафедри господарського права 

 
СТАН ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
Слід констатувати, що демонтаж планової економіки в Україні 

відбувся, а створення національної ринкової економіки було замінено на 
олігархічну,представлену господарськими організаціями великого бізнесу, 
які у різних правових формах все більше впливають і визначають зміст 
державної економічної політики та правових засобів її реалізації. 
Ураховуючи наведене, діяльність великого бізнесу потребує чіткого 
господарсько-правового забезпечення з боку вітчизняного законодавства. 

Однак при цьому слід враховувати існування протиріччя між 
негативними суспільно-економічними проявами великого бізнесу та його 
потенційно прогресивними економічними властивостями. Справедливо 
зазначити, що велике підприємництво – невід‘ємний складовий елемент 
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ринкової економіки будь-якої держави, на який припадає переважна 
частина загального товарного об‘єму певної галузі національної 
економіки країни. Саме тому, держава зацікавлена у розвитку великого 
бізнесу, а також у розробці і втіленні в життя різних форм державно-
приватного партнерства, що дозволить встановити більш тісний зв‘язок 
його діяльності з національними інтересами. Адже тільки організації 
великого бізнесу спроможні організувати виробництво інноваційної 
продукції, яка буде конкурентоспроможною на світовому ринку. Це 
надзвичайно актуально сьогодні, зокрема в умовах прагнення України до 
євроінтеграції і членства в СОТ. 

У свою чергу, сучасні транснаціональні корпорації світового рівня 
за рахунок економічної концентрації власного інвестиційного та 
інноваційного потенціалу є основними рушійними силами сучасної 
глобалізації, світової конкуренції. Це і визначає зацікавленість держави у 
проведенні економічної політики з формування стабільного правового 
господарського порядку, за умов якого діяльність суб‘єктів великого 
бізнесу буде обернена на благо економіки України, а не лише 
задовольнятиме інтереси власників-олігархів цих бізнес-структур. 

Як свідчить практика, суспільні ризики приватної макроекономічної 
влади, що властива великому бізнесу, полягають у тому, що вона часто 
трансформується у політичну та інформаційну, цим самим впливає на 
спрямованість державного менеджменту та державну економічну 
політику всієї країни. На думку К.О. Стадник, недосконале законодавче 
регулювання монополістичної діяльності та концентрації капіталу 
суб‘єктів господарювання призводить до того, що фактично всі галузі 
економіки України (металургія, агропромисловий комплекс, 
машинобудування, сільське господарство, видобуток газу, 
нафтопродукту, фармацевтична промисловість та ін.) знаходяться під 
впливом бізнесу, який лобіює свої інтереси, що в свою чергу шкодить 
збалансованому розвитку економічних процесів нашої країни.  

Тому залишається відкритим питання щодо господарсько-правової 
регламентації відносин за участю господарських організацій великого 
бізнесу, на відміну від малого. Одним з них є організаційно-правова 
форма відповідних господарських організацій та унормування їх 
можливих трансформацій. Це також питання нормативів економічної 
концентрації, що має бути доволі гнучко вирішено. Адже, як справедливо 
зазначає Д.О. Шуліка, процес зростання зосередження обсягів 
функціонуючого капіталу, внаслідок якого зростає економічна влада 
учасників ринків, призводить до виникнення монопольного становища та 
обмеження конкуренції. Отже, господарські організації, які володіють 
макроекономічною владою мають бути поставленні політикою держави 
засобами господарсько-правового регулювання в умови балансу такої 
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влади з іншими учасниками господарських відносин, включаючи державу, 
споживачів тощо як запоруки створення конкурентоздатного 
національного виробництва в міжнародному просторі.  

Актуальною науковою проблемою є також створення системи 
запобіжників впливу великого бізнесу на виборчі процеси, 
функціонування органів державної влади та засобів масової інформації. 
Власники потужних монополістичних структур концентрують в своїх руках 
сильну економічну владу і володіють важелями впливу на всю 
національну економіку держави. Тому, актуалізується необхідність 
дослідження можливих загроз внутрішній безпеці держави у разі 
відчуження корпоративних прав підприємств-представників великого 
бізнесу, що призведе до переходу частин національної економіки до 
власників-іноземців з невизначеною стратегією розвитку. Ураховуючи 
наведене, як зазначає Д.В. Задихайло, завдання господарсько-правової 
політики має полягати у встановленні спеціального державного контролю 
за порядком відчуження корпоративних прав щодо господарських 
організацій, які фактично представляють цілісні експортоорієнтовані 
сектори національної економіки. 

Наступним питанням, що має гострополітичний та правовий інтерес 
є проблема прозорості кінцевих власників активів великого бізнесу. 
Відомо, що значна частина багатьох корупційних схем з тендерними 
закупівлями за бюджетні кошти лежить саме в системі розкриття 
кінцевого бенефіціару(контролеру). Прийнятий у цій сфері Закон України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення 
кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів", виявився 
недопрацьованим і надалі дозволяє здійснювати власникам великого 
бізнесу операцій за допомогою офшорних компаній з подальшим 
переведенням активів на баланс таких компаній, що робить можливим й 
надалі приховувати інформацію про кінцевого вигодонабувача. 

Крім того, недосконале правове регулювання діяльності великих 
суб‘єктів господарювання призводить до зниження ефективності, а іноді 
до унеможливлення контролю за їх діяльністю. Зокрема, це проявляється 
у дисфункціональному законодавчому закріпленні господарсько-правових 
форм функціонування великого бізнесу. Як свідчить світова практика і в 
Україні зокрема, такий бізнес існує у формі холдингів, що є 
найефективнішим інструментом здобуття стратегічно-тактичних цілей 
підприємств з потужною концентрацією капіталу. Проте, Закон України 
«Про холдингові відносини в Україні» від 15 березня 2006 року не 
забезпечує, як свідчить практика, стійкості і прозорості холдингових 
відносин. Це призводить до відсутності розуміння того, що насправді 
відбувається у структурі холдингового ланцюгу. Для можливості 
здійснення державного контролю у цій сфері необхідно на законодавчому 
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рівні ввести обмеження так званих субхолдингових відносин, 
вертикальних холдингів. 

Таким чином, проблема правової визначеності, господарсько-
правової політики щодо господарських організацій великого бізнесу є 
вкрай актуальною. Це питання потребує чіткого нормативного визначення 
статусу великого бізнесу і критеріїв виділення серед інших суб‘єктів 
господарювання. 

Слід зазначити, що це питання майже не вивчене, не досліджене у 
господарсько-правовій літературі, а тому потенційно його дослідження 
може бути продуктивним з точки зору положень наукової новизни, 
пропозицій подолання відповідні прогалин в господарському 
законодавстві України. 

Таким чином, для забезпечення підвищення ефективності 
економічних процесів держави, у яких приймають участь організації 
великого бізнесу, необхідне поліпшення функціонування правового 
господарського порядку і господарського механізм урегулювання процесів 
діяльності структур макроекономічної влади. Дані завдання можуть бути 
вирішені шляхом удосконалення відповідного галузевого законодавства, 
що у свою чергу створить передумови до продуктивної співпраці держави 
з потужним потенціалом олігополістичних структур. 
 

Морозова Ю.В., 
Харківський національний університет внутрішніх справ, 

аспірант кафедри цивільного права та процесу  
 

ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ,БУДІВЕЛЬ,СПОРУД 

Можна прокинутися вранці в орендованій квартирі, переглянути 
фільм, взятий вчора на прокат, поїхати на роботу на службовому 
автомобілі, взятим за договором лізингу, працювати протягом дня в 
споруді, взятій в оренду для ведення виробництва, а у вільний час грати в 
футбол на орендованій земельній ділянці. Чи не є це 100% доказом того, 
що інститут оренди в цивільному праві відкриває велику кількість 
можливостей для споживача та вигодонабувача? По-перше, оренда у всіх 
своїх формах дозволяє користуватися тим чи іншим дорогим майном 
часто недоступним для купівлі. Це дозволяє інтенсивно розвивати 
економіку держави. По-друге, оренда у всіх своїх формах і проявах 
дозволяє наймодавцеві отримувати плату, яку можна кваліфікувати, як 
прибуток. Це забезпечує ефективне використання ресурсів, якими 
власник скористатися не спроможний. 

Все вищесказане навіває на думку про особливо важливу роль 
законодавства в регулюванні орендних відносин. Як бачимо Цивільний 
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Кодекс 2004 у досить повному обсязі охопив оренду та всі її види. Для 
України, як країни, що стоїть на шляху розвитку, на шляху вступу до ЄС 
інститут оренди займає далеко не останнє місце, що не потребує доказів. 

Цивільно-правове регулювання – це упорядкування орендних 
суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і 
сукупності правових засобів, їх юридичного закріплення, охорони і 
розвитку відносин стосовно нежитлових приміщень,будівель,споруд. 

Інститут оренди обраний законодавцем як базовий для 
регулювання всіх зобов'язань спрямованих на передачу майна у 
тимчасове користування. У ньому містяться не тільки норми, що 
регламентують оплатні відносини з передачі майна у тимчасове 
користування, а й уніфіковані правила, зумовлені спрямованістю 
зобов'язання на передачу майна в тимчасове користування незалежно 
від його оплати або безоплатності.  

Договір оренди є сьогодні в Україні найбільш поширеним 
договором, що укладається щодо нерухомого майна. Так, понад 90 
відсотків усіх угод із земельними ділянками склали саме договори 
оренди. 

1. Оренда будівель та споруд – один з видів договорів оренди. 
Договір оренди будівель і споруд регулює як 

оренду будівлі (споруди) в цілому так і його частини. Правда, в цьому 
випадку виникають складнощі з передачею орендарю права 
користування земельною ділянкою, який функціонально обслуговує таку 
частку. Якщо фізично виділити частину земельної ділянки, що обслуговує 
частина будівлі (споруди), неможливо, права на таку ділянку до орендаря 
переходити не повинні. Колишній ЦК 1964 року вживав термін "будова" 
замість нинішнього "будівля". На думку професора Садикова О.Н. дана 
зміна в новому ЦК 2003 обмежує можливості оренди будівель і споруд, 
так як поняття "будинок" технічно характеризують будову як капітальну. У 
цьому контексті з його складу виключаються тимчасові, переносні будови, 
будови полегшеного (збірно-розбірного) типу без фундаменту: 
павільйони, кіоски, буфети тощо. Будинки і споруди належать до об'єктів 
нерухомості, нерозривно пов'язаних із землею. Володіння і користування 
такими об'єктами з боку орендаря передбачає наявність у нього певних 
прав і відносно земельної ділянки, на якій знаходиться будинок (споруда) 

2. Оренда нежитлових приміщень. 
ЦК прямо не називає нежитлові приміщення в числі об'єктів 

нерухомості, однак не дає вичерпного переліку таких об'єктів, а, навпаки, 
допускає (пункт 1 ст. 181 ЦК) віднесення інших об'єктів до нерухомості 
іншим, законом. Питання про те, чи є взагалі нежитлові приміщення 
самостійними об'єктами нерухомого майна, отримав однозначне 
законодавче дозвіл тільки з прийняттям Закону про реєстрацію. Закон про 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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реєстрацію назвав у статті 1 нежитлові приміщення в ряду інших 
різновидів нерухомості, тобто визначив їх як самостійний вид нерухомого 
майна, в той же час з пункту (ст. 12 Закону випливає, що нежитлові 
приміщення – це об'єкти, що входять до складу будівель і споруд, тобто 
інших об'єктів нерухомості). Таким чином, нежиле приміщення – це 
спеціальний об'єкт нерухомості, що не має безпосереднього зв'язку з 
землею. Це, зокрема, означає, що при здійсненні угод з таким об'єктом 
немає необхідності надавати його користувачеві або набувачеві 
самостійне право на землю, на якій розташований відповідний об'єкт, 
оскільки для експлуатації такого об'єкта необхідно інше – можливість 
проходу або навіть користування частинами будівлі, в якій цей об'єкт 
розташований. У відношенні договорів оренди нежитлових приміщень 
основним спірним питанням виявилося питання про їх державну 
реєстрацію. 

Українське законодавство про оренду нерухомості будується на 
двох основних принципах. По-перше, на принципі свободи договору, який 
проявляється, зокрема, в тому, що кількість імперативних норм, 
пов'язаних зі змістом договору, вкрай незначно. Вони в основному 
відносяться до форми договору. По-друге, при регулюванні оренди 
нерухомості немає захисту "слабкої сторони", як це є в житловому наймі, 
а послідовно проводиться ідея захисту прав кредитора, в якості якого в 
залежності від ситуації може виступати як одна, так і інша сторона 
договору оренди. Так, при несплаті орендарем орендних платежів більше 
двох разів поспіль орендодавцю надається право вимагати розірвання 
договору або акумулювати орендні платежі. У той же час при невиконанні 
орендодавцем своїх обов'язків за договором, наприклад, при нездійсненні 
капітального ремонту, орендар може, у свою чергу, вимагати розірвання 
договору або застосувати до орендодавця інші заходи, передбачені 
законом. Такий підхід законодавця до договору оренди дозволяє 
встановити справедливий баланс інтересів сторін договору, не наказуючи 
в той же час жорстких рамок змісту їх договірних відносин. 

Незважаючи на те, що нежиле приміщення є нерухомістю за 
ознакою нерозривному зв'язку із землею, до відносин оренди нежитлових 
приміщень незастосовні спеціальні правила, що регулюють оренду 
будівель та інших споруд. З причини того, що об'єктом оренди може 
виступати не всю будівлю, а окреме приміщення. 

Було б краще ввести до Цивільного кодексу новий параграф 
назвавши його «Оренда нежитлових приміщень»,з конкретизацією не 
тільки найму будівлі або іншої капітальної споруди,  а з залученням  норм 
придатних в наймі нежитлового приміщення. 

 
 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%88%D0%B5_-
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Бондаренко С.О., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри фінансового права 

 
ДО ПИТАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ СВОЇМИ 

СУБ’ЄКТИВНИМИ ПОДАТКОВИМИ ПРАВАМИ 
Суб'єктивне право має межі реалізації, оскільки воно є мірою 

свободи, можливою поведінкою правомочної особи в правовідносинах. 
Використання суб'єктивного права з порушенням меж його дії, його 
реалізація в недозволених конкретних діях, які заподіюють шкоду іншій 
особі чи загрожують чужому праву є зловживанням суб'єктивним правом. 
Проблема зловживання правом існувала завжди й позбутися цього явища 
неможливо, позаяк воно є сутністю самого права як іманентної частини 
влади та свободи. У податкових правовідносинах платник податків є 
слабо захищеним суб‘єктом, а відповідно таким, що завжди шукає 
додаткових можливостей для реалізації та захисту своїх інтересів, а, 
отже, реалізуючи свої права, може вдатися до зловживання ними. 

Зловживання платниками податків своїми правами є 
недобросовісною поведінкою платників податків із реалізації їх прав. 
Зловживання податковими правами характеризується такими ознаками: 
(1) категорією «зловживання правом» у податковому праві охоплюються 
випадки, коли належні платнику права здійснюються не у відповідності з 
їх цільовим призначенням; (2) зловживання здійснюється формально в 
межах належного платнику суб‘єктивного права; (3) під час зловживання 
правом поведінка платника податків із об‘єктивної сторони бездоганна, 
сама ознака «зловживання» проявляється із суб‘єктивної сторони, тобто 
із позиції внутрішнього відношення платника до діяння. Тобто необхідна 
оцінка суб‘єктивного моменту, – з яким інтересом діяв суб‘єкт? Мотиви 
такої поведінки дуже різноманітні і не обмежуються метою завдати шкоду 
іншій стороні чи отримати додатковий дохід. Метою може бути й 
відновлення «справедливості» у розумінні платників податків, ігнорування 
інтересів інших суб‘єктів тощо. 

На практиці зловживання правом досить складно встановити. 
Зловживання правом слід відрізняти від добросовісної помилки платника 
податків, коли він не знав і не міг знати, що його вводять в оману. Для 
встановлення правильності відображення у податковому обліку 
господарських операцій позивача з його контрагентами судам слід: 
з'ясувати реальність задекларованих господарських операцій; встановити 
наявність ділової мети у розглядуваних операціях; підтвердити або 
спростувати добросовісність позивача, з урахуванням вищевказаної 
позиції Європейського Суду з прав людини; оцінити дотримання 
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учасниками господарської операції норм податкового законодавства 
щодо змісту та наслідків для податкового обліку відповідної операції  

При вирішенні податкових спорів презюмується добросовісність 
платника податку і, відповідно, обґрунтованість отриманої ним податкової 
вигоди (тобто, зменшення податкового зобов'язання). Податковий орган 
може довести, що отримана платником податку податкова вигода є 
необґрунтованою. Так, податкова вигода може бути необґрунтованою, 
зокрема, якщо господарські операції між позивачем та його контрагентом 
не були реальними, а оформлялися лише документально. При цьому, 
сама собою наявність або відсутність окремих документів, а так само 
помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність 
господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний 
рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника 
податків у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце. Водночас, 
наявність формально складених, але недостовірних первинних 
документів, відповідність яких фактичним обставинам спростована 
належними доказами, не є безумовним підтвердженням реальності 
господарської операції. Платник податків не має нести відповідальність 
за зловживання, вчинені його постачальником, якщо він не знав про такі 
зловживання і не міг про них знати. 

У сфері податкових правовідносин діє презумпція добросовісності 
платника, яка полягає у тому, що правовим захистом користуються 
платники, які у повному  обсязі виконують свої обов'язки з правильного 
нарахування, утримання, повного і своєчасного перерахування до 
бюджету податків і зборів, а також з дотримання необхідних умов 
реалізації права на податкову вигоду. Особи, які недобросовісно 
виконують свої податкові обов'язки, не можуть мати тотожний обсяг прав, 
яким наділені добросовісні платники. 

Про недобросовісність платника може свідчити ситуація, при якій за 
допомогою інструментів, що використовуються у цивільно-правових 
відносинах, створюються схеми незаконного ухилення від сплати 
податків, що може призвести до порушення публічних інтересів у сфері 
оподаткування та до порушення прав і свобод інших платників. А тому 
оцінка добросовісності платника передбачає аналіз здійснених ним 
господарських операцій, які повинні не лише формально відповідати 
законодавству, але й не суперечити загальній забороні зловживання 
правами платника. 

Таким чином, зловживанням платниками податків своїми правами є 
недобросовісною їх реалізацією всупереч соціальним цілям, що були 
передбачені законодавцем. Соціальними цілями реалізації платниками 
податків своїх прав є їх реалізація відповідно до  основних засад 
податкового законодавства України (ст. 4 ПК України). Норми-принципи 
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мають найбільш стабільний характер, конкретизуються в інших правових 
нормах. Тому зловживання платниками податків своїми правами 
формально охоплює рамки правомірної поведінки, але при цьому 
порядок (способи) реалізації податкових прав не відповідає принципам 
податкового законодавства. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри фінансового 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Лукашев О.А. 
 

Бударна В.О., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувачка кафедри господарського права 

 
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Інвестиційний потенціал – досить нове поняття, сутність якого 

полягає в єдності трьох взаємопов'язаних властивостей: здатності 
продукувати і мобілізувати внутрішні ресурси і резерви; здатності 
акумулювати і залучати фінансово-кредитні та інвестиційні ресурси 
ззовні; здатності трансформувати ресурси і заощадження в інвестиції. 
Внаслідок цього існує необхідність розробки і обґрунтування теоретичних 
основ формування, оцінки та реалізації інвестиційного потенціалу, а 
також управління ним для забезпечення стратегічного інвестиційного 
розвитку. 

Існуючі серйозні проблеми в обмеженості інвестиційних ресурсах 
свідчать про необхідність удосконалення механізмів формування джерел 
інвестиційного потенціалу, зокрема остаточно не сформована цілісна 
система відбору, оцінки, моніторингу, коригування та координації дій у 
питаннях інноваційних методів формування потенціалу профільних 
галузевих міністерств, що не сприяє забезпеченню загальнодержавних 
пріоритетів. Зазначений перелік проблем вимагає реалізації на основі 
державних інститутів, а також розробки національної стратегії і механізмів 
формування інвестиційного потенціалу української економіки. Також, 
можна додати наступне: в умовах сучасних інтеграційних процесів 
простежується взаємозалежність і взаємозумовленість використання 
джерел, і тільки в комплексі вони утворюють інтегровану систему 
забезпечення інвестиційної діяльності в Україні.  

З урахуванням політичної та економічної ситуації в країні найбільш 
перспективні напрямки: 1) збільшення обсягу інвестиційних ресурсів в 
економіці – розвиток інфраструктури фондового ринку; 2) заміщення 
фінансових інститутів, що виконують роль фінансових посередників, 
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інститутами, які здійснюють безпосередній зв'язок інвесторів з об'єктами 
інвестування з метою мінімізації вартості ресурсів.  

Крім того, Романенко Г.А. вважає, що ефективним інструментом 
поліпшення кількісних і якісних показників інвестиційного потенціалу, а 
також інтенсифікації динамічного процесу взаємодії його інтегрованих 
видів є спрямування бюджетних коштів на фінансування програм на 
конкурсній основі з використанням інструментарію державних асигнувань.  

Крім того, Смєсова В.Л. звертає увагу на посилення конкуренції на 
зовнішніх та внутрішніх ринках, зростання вартості енергоносіїв та 
сировини потребують модернізації і оновлення виробництва, розвитку 
високотехнологічних галузей, підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки. Вирішення зазначених проблем є можливим за 
умови активізації інвестиційного процесу та раціонального формування 
джерел інвестицій. 

В цьому контексті необхідно зауважити, що заощадження 
населення, як економічне явище, концентрують на собі задоволення 
економічних інтересів не тільки окремих громадян і організацій, що 
надають фінансові послуги, але і держави в цілому. Також заощадження 
відіграють важливу роль при вирішенні проблем соціального характеру, 
так як виступають безпосереднім індикатором рівня життя і добробуту 
населення.  

Отже, становлення і розвиток ринкових відносин багато в чому 
визначаються ощадно-інвестиційною активністю населення і 
ефективністю використання його фінансових можливостей. Додання 
фінансових відносин інвестиційної спрямованості може стати одним з 
головних чинників, здатних забезпечити соціально-економічний розвиток 
країни не тільки в поточному, а й в майбутньому періоді. Об'єднання 
розрізнених фінансово-інвестиційних ресурсів і спрямування їх в 
інвестиційні програми, а також ефективне використання наявних 
фінансових інструментів вимагає управління інвестиційним потенціалом.  

При цьому сучасні дослідники трактують джерела формування 
інвестиційного потенціалу як фонди та потоки тимчасово вільних коштів, 
що утворюються в процесі взаємовідносин між економічними агентами з 
приводу потенційного формування заощаджень та подальшого їх 
використання в інвестиційному напрямку. 

Крім того, формування інвестиційного потенціалу здійснюється 
через інноваційну діяльність, тобто діяльність, спрямовану на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і 
послуг. 

Однак, реалізація інвестиційного потенціалу здатна забезпечити 
перехід від економічного зростання до інтенсивного економічного 



100 

 

розвитку лише за умови залучення та використання інноваційного 
потенціалу. У свою чергу, інноваційний процес, генерування новацій, 
трансфер інновацій економічно обґрунтовані та можливі лише за 
наявності інвестиційних ресурсів. А реалізація стратегії розвитку 
національної економіки безпосередньо пов‘язана із зростання обсягів та 
якості інвестування, створенням сприятливих умов для залучення 
інвестиційних ресурсів. 
 

Вакім В.Е., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
аспірант кафедри господарського права 

 
СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин різні країни та 

сфери господарювання в межах національних економік конкурують між 
собою за приваблення фінансових інвестиційних потоків. Однак, з огляду 
на особливості сучасної економіки особливого значення набувають 
інноваційні наукові розробки, залучення яких у господарську діяльність 
підвищує економічну ефективність та конкурентоспроможність 
реципієнта. Інтеграція наукових досягнень і нових технологій у 
виробництво та інші сфери господарської діяльності надають значну 
перевагу для розвитку економіки держави. В цілому, світовий досвід 
свідчить про те, що країни, які забезпечують залучення інновацій в 
ключові галузі економіки, мають наслідком швидке зростання економічних 
показників і головне – сприяють переходу виробничої бази цих галузей до 
нових технологічних укладів. 

В ринковій економіці перевагу отримують ті підприємства, які 
швидко й активно освоюють інновації. Це дозволяє їм розширити ринки 
збуту своєї продукції, завоювати нові сегменти ринку, а в разі створення 
чи освоєння принципово нових проектів – тимчасово зайняти домінуюче 
положення на ринку нової продукції, що безпосередньо пов'язано з 
можливістю отримання підприємством значно більших прибутків, ніж інші 
підприємства. 

В сучасних економіках інноваційні процеси функціонують в межах 
так званих національних інноваційних системах, які являють собою 
комплекс організаційно, економічно та юридично взаємодіючих суб‘єктів 
наукової, науково технічної, інноваційної діяльності, інші підприємства, 
установи, організації, які здійснюють, забезпечують та/або сприяють 
проведенню наукових досліджень, розробленню, комерціалізації та 
практичному застосуванню (в реальному секторі економіки) результатів 
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інтелектуальної діяльності та інноваційних об‘єктів у межах національних 
кордонів. 

Однак, інноваційна діяльність і, зокрема, діяльність з впровадження 
інноваційної продукції характеризуються надзвичайною комерційною 
ризикованістю. Такі ризики не завжди можуть бути нейтралізовані за 
рахунок існуючих приватно-правових інститутів, таких як страхування. 
Тому необхідною умовою для розвитку інновацій є впровадження таких 
правових режимів, що виконували б роль своєрідних компенсаторів 
можливих втрат, забезпечували державну підтримку наукових досліджень 
та їх подальшого перетворення на прибуткові проекти або 
конкурентоспроможні продукти. 

Отже, спеціальні режими інноваційної діяльності мають охоплювати 
або усі ланки НІС, або окремі, найбільш визначальні для збереження 
кінцевого результату – технологічного переозброєння національної 
виробничої бази.  

Досвід розвитку українського господарського законодавства має в 
своєму арсеналі запровадження такого спеціального правового режиму, 
що поширюється на діяльність технологічних парків в Україні. Чинний 
Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків» був прийнятий ще у 1999 році та визначив 
спеціальний режим інноваційної діяльності як правовий режим, який 
передбачає надання державної підтримки щодо стимулювання діяльності  
технологічних парків, їх учасників та спільних  підприємств  при  реалізації  
проектів  за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків. 
Державне сприяння інноваційній діяльності здійснюється шляхом 
державної фінансової підтримки та цільового субсидіювання проектів 
технологічних парків.  

Державна фінансова підтримка здійснюється через спеціальну 
бюджетну програму, яка спрямовує кошти на повне або часткове 
безвідсоткове кредитування проектів технологічних парків та повну або 
часткову компенсацію відсотків, сплачуваних виконавцями проектів 
технологічних парків  комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним  
установам за кредитування проектів технологічних парків. Цільові 
субсидії надаються у вигляді сум ввізного мита, що нараховуються згідно 
з митним  законодавством, при ввезенні в Україну для реалізації проектів 
технологічних парків нових устаткування, обладнання та комплектуючих,  
а також матеріалів, які не виробляються в Україні. Також закон містить 
перелік витрат, на які можуть бути використані кошти цільових субсидій. 
При використанні коштів цільових субсидій не за призначенням, керівники 
технопарків несуть передбачену законом відповідальність.  

Сучасна правова політика держави у сфері господарювання 
спрямована на застосування подібних правових режимів при формування 
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індустріальних парків. Відповідно до Закону України «Про індустріальні 
парки»,  вони являють собою облаштовану відповідною інфраструктурою 
територію, у межах якої учасники індустріального парку можуть 
здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а 
також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і 
телекомунікації на умовах, визначених законом та договором про 
здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку. 
Індустріальний парк створює умови для продуктивної роботи незалежних 
підприємств, які, як правило, пов‘язані спільними ланцюжками створення 
продукції. Облаштування та функціонування індустріальних парків 
здійснюється з державною підтримкою. Так, органи державної влади та 
місцевого самоврядування щороку подають пропозиції до проекту 
Державного бюджету України та проектів рішень про відповідні місцеві 
бюджети щодо фінансової підтримки облаштування індустріальних 
парків. З метою державної підтримки створення та функціонування 
індустріальних парків керуючим компаніям та ініціаторам створення 
надаються безвідсоткові кредити (позики), цільове фінансування на 
безповоротній основі для облаштування індустріальних парків. 

Отже, впровадження спеціального режиму діяльності технологічних 
та індустріальних парків дозволяє стимулювати і підтримувати їх 
діяльності, а в деяких випадках і здійснювати контроль та моніторинг цієї 
діяльності. Дуже схожі форми управляння державною національною 
системою передбачає і проект Інноваційного кодексу України, зокрема 
прогнозування та планування, поточне управління, державна підтримка і 
стимулювання та контроль. При реалізації державної інноваційної 
політики передбачено застосовувати податкові знижки та митні пільги, 
здійснювати відшкодування частини витрат на створення інноваційного 
продукту чи його складових, державне кредитування інноваційних 
проектів, інформаційне забезпечення суб‘єктів інноваційної діяльності та 
підготовку кадрів у цій сфері. До того ж, на суб‘єктів інноваційної 
діяльності та учасників інноваційних відносин протягом здійснення 
інноваційної діяльності поширюватиметься спеціальний податковий 
режим.  

Така позиція держави щодо підтримки і стимулювання національної 
інноваційної системи пов‘язана з тим, що сьогодні в Україні діють лише 
окремі елементи інноваційної інфраструктури. Національна інноваційна 
система України не відповідає сучасним ринковим вимогам та не дає 
налагодити завершений цикл інноваційної діяльності у промисловості – 
від створення інновацій до впровадження їх у виробництво.  

Забезпечення рівня конкурентоспроможності вітчизняних наукових 
досліджень на внутрішньому і міжнародному ринках повинно стати 
основним напрямком сучасної політики держави у сфері активізації 
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інноваційної діяльності, що сприятиме підвищенню ефективності 
виробництва.  

Отже, від того, наскільки точно будуть визначені види спеціальних 
правових режимів інноваційної діяльності, суб‘єкти, на яких 
поширюватиметься їх дія, комбінація правових заходів, гарантій та пільг, 
що складатимуть їх зміст,  форми державної підтримки та стимулювання 
експорту інноваційної продукції, залежить ефективність державного 
впливу на можливості реалізації інноваційних процесів і забезпечення 
високої ефективності національної економіки, її перехід на новий 
технологічний рівень та зростання конкурентоспроможності 
національного продукту.  
 

Вельцен В.С., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри господарського права 

 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ  
РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Перехід України до нової фази стійкого соціально-економічного 
зростання, курс на європейську інтеграцію вимагає випереджуючого 
розвитку усієї транспортної системи країни. 

Відсутність переконливих і сучасних економічних сталих концепцій 
моделювання та розвитку господарсько-правових питань розвитку 
авіаційної інфраструктури в Україні  створює значні перешкоди розвитку 
господарсько-правового регулювання відповідних економічних відносин в 
сфері авіації в цілому. Процес переходу України до розвинутої ринкової 
економіки зумовив гостру потребу у створені певної сприятливої 
нормативно-правової законодавчої бази для розвитку нашої держави у 
сфері повітряних перевезень та відповідної інфраструктури. 

Глобалізація та лібералізація, господарсько-правове регулювання 
міжнародних повітряних перевезень в цілому сприяє саме загостренню 
конкурентної боротьби між міжнародними перевізниками з однієї сторони, 
та вітчизняними авіаперевізниками з іншої сторони. Позитивним для 
регулювання економічних процесів в сфері авіації є підписання 14 липня 
2015 року договору про спільний авіаційний простір ―відкрите небо‖ з 
США. На разі, Україна перебуває на першому етапі реалізації даної 
Угоди, а саме на запровадженні третього та четвертого рівнів свобод для 
авіакомпаній, тобто зняття обмежень щодо кількості призначених 
перевізників і частот між країнами, а також приведення законодавства 
України у відповідність до європейського та приведення вітчизняних 
стандартів польотів до норм обслуговування міжнародних стандартів. 
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Повітряні перевезення поділяються на пасажироперевезення та 
вантажоперевезення. Серед основних напрямків подальшого розвитку 
конкурентоспроможності українських авіаперевезень та розвитку 
авіаційної інфраструктури є пошук інвесторів, залучення іноземних 
авіакомпаній та обслуговуючих компаній на повітряний простір України з 
метою відбудови та реконструкції аеропортів та їх інфраструктури, в тому 
числі міжнародних зовнішніх, таких як Харків, Одеса, Київ, Донецьк та 
інших, а також внутрішніх, таких як Житомир, Полтава та ін. Також одним 
із найпріоритетнішим направленням у розвитку авіаційної інфраструктури 
є створення хабів – регіональних вузлових аеропортів, щоб в свою чергу, 
сприяло розвитку регіональної економіки. 

Впровадження прогресивних транспортних технологій передбачає 
впорядкування схеми вантажоруху та пасажироруху на основі 
транспортної логістики з побудовою загальнодержавних і міжнародних 
логістичних систем, які дозволяють зкоординувати рух матеріальних, 
інформаційних і фінансових потоків за принципами ―від дверей до 
дверей‖ і ―точно за терміном‖, що вимагає: створення мережі 
взаємопов‘язаних логістичних центрів та мультимодальних терміналів; 
створення правових засад здійснення змішаних (комбінованих)  
перевезень та взаємодії різних видів транспорту та інших структур, 
пов‘язаних з пропуском потоків у транспортних вузлах; впровадження 
сучасних інформаційних технологій обміну даними, системи обміну 
торговою та транспортною документацією, електронного документообігу; 
впровадження навігаційних технологій, включаючи супутникові, засоби 
радіонавігації, ідентифікації місцезнаходження транспортних засобів на 
базі загальноєвропейської системи Галілео та ін. 

Інструментом сталого розвитку транспортної галузі є активна 
інвестиційна діяльність. Шляхи забезпечення інвестиційної діяльності: 
запровадження державно-приватного партнерства з метою концентрації 
ресурсів для змішаного фінансування розвитку авіаційної інфраструктури, 
запровадження механізмів довгострокового пільгового кредитування  
інвестицій. Економічною основою функціонування транспортної 
повітряної системи з її інфраструктурою має передбачати розширення 
сфери залучення приватних інвесторів. 

Основними напрямками розвитку авіаційної інфраструктури в 
Україні є оновлення парку повітряних суден одночасно з заміною 
більшості наявного парку на сучасні літаки з високим рівнем комфорту, 
паливної ефективності та зменшеними витратами на їх технічне 
обслуговування, віддаючи перевагу вітчизняним виробникам повітряних 
суден; створення провідного (флагманського) національного повітряного 
перевізника; підвищення рівня безпеки польотів та авіаційної 
безпеки;сприяння концентрації транзитних перевезень пасажирів та 
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вантажів через аеропорти України та створення на базі Державного 
міжнародного аеропорту (ДМА) ―Бориспіль‖ головного ―хабу‖ України, 
створення хабів в інших містах, будівництво терміналів в вітчизняних 
аеропортах та створення відповідної інфраструктури; подальше 
розширення існуючої мережі внутрішніх та міжнародних повітряних ліній з 
поступовою її оптимізацією у відповідності до потреб в авіаційних 
перевезеннях, розвиток аеропортів Сімферополь, Одеса,Полтава, Харків, 
Житомир, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ. 

Важливою складовою державної політики у напрямку розвитку 
авіаційної інфраструктури є удосконалення нормативно-правової бази у 
напрямку приведення її у відповідність до сучасних міжнародних вимог, 
що формуються з боку ЄС, Міжнародної організації цивільної авіації, 
Європейської конференції цивільної авіації, Європейської організації з 
безпеки аеронавігації, а також удосконалення механізмів застосування 
концесійних договорів. 

Отже, на підставі аналізу ситуації в сфері авіаційних перевезень та 
об‘єктів інфраструктури авіаційних перевезень були розкриті ключові 
спеціальні проблеми даної сфери, а також наведені основні напрямки 
вирішення даних проблемних питань.  

Таким чином, пропоную прийняти державну програму розвитку 
об‘єктів інфраструктури авіаційних перевезень в Україні, в тому числі як 
пасажирських, так й вантажних перевезень. Для чого необхідно узгодити 
ключеві форми державної підтримки в даному напрямку, що може 
проявлятися в двох напрямках. Перший напрямок – приватизація, другий 
напрямок – передача майнових комплексів в концесію. Ключовим 
моментом першого напрямку є визначення стратегічного інвестора, а 
другого – узгодження правових форм державно-приватного партнерства, 
його розвиток, визначення пріоритетних напрямків такого партнерства та 
створення типових моделей інфраструктури в наступних містах: Харкові, 
Чернігові, Полтаві та ін. Відкритим питанням також залишається питання 
визначення статусу злітно-посадкової смуги, а саме визначення чи буде 
належати злітно-посадкова смуга до цілісного майнового комплексу чи 
буде окремою одиницею. Що, в свою чергу, створює можливість 
розподілу права власності злітно-посадкової смуги. Також, в теперішній 
час – час гібридної війни – актуальними є й питання безпеки та 
підвищення її рівня. 

З метою розвитку авіаційних перевезень слід залучати потоки 
інвестицій, проводити різноманітні заходи щодо підвищення 
функціональності державно-приватного співробітництва з метою 
будівництва та реконструкції аеропортів, створення нових хабів для 
органічного поєднання значущих інтересів авіаційної галузі та створення, 
зростання значимості цілісних майнових комплексів. 
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Говорун О.В., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
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РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  ПРО САМОРЕГУЛІВНІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТРЕБУЄ ЄДИНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ БАЗИ 
Ринкове саморегулювання економічних відносин суб‘єктів 

господарювання виявляє себе на рівні статистичних закономірностей в 
результаті прийняття великої кількості предметних рішень суб‘єктами 
господарювання, що реалізуються в формі правочинів. Таким чином, 
система ринкових відносин попиту та споживання балансується на 
найбільш можливих оптимальних рівнях власного співвідношення в 
масштабі ринку. Такий тип саморегулювання покладено в основу 
конструкції правового господарського порядку, у відповідності до змісту 
ст. 5 Господарського кодексу України.  

Необхідно виділяти також і несистемне (стихійне) вольове 
саморегулювання, здійснюване суб‘єктами господарювання, і яке може 
виникати в екстраординарних умовах господарювання, в тих чи інших 
галузях або територіях. Таке саморегулювання може здійснюватись 
публічно або таємно в поза інституційній формі. До такого типу 
саморегулювання слід віднести також і протиправну практику 
антиконкурентних узгоджених дій суб‘єктів господарювання.  

Суспільно прийнятною формою саморегулювання в сфері 
господарювання слід визнати саме інституційне саморегулювання 
учасників господарських відносин, що здійснюється на передбачених 
законодавством України підставах, у визначених організаційно-правових 
формах, з визначеною господарською компетенцією специфічного 
суб‘єкта організаційно-господарських повноважень, а також з 
передбаченою правовою формою і підставами делегування окремих 
організаційно-господарських повноважень держави таким саморегулівним 
організаціям.  

Саморегулівна організація таким чином виступає як господарсько-
правовий феномен конвергенції складових правового господарського 
порядку: ринкового саморегулювання економічних відносин та 
державного регулювання макроекономічних процесів.  

Саморегулівні організації можуть, в окремих випадках 
створюватися: 1) на базі громадських організацій, яким присвоюється 
відповідний статус в Порядку передбаченому КМУ; 2) окремі СРО, що 
дійсно наділенні повноваженнями в порядку державного делегування 
мають спеціальний порядок створення не пов‘язаний з діяльністю 
громадських організацій; 3) окремі СРО створюються на базі суб‘єктів 
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господарської діяльності, а деякі на професійній базі, фізичними 
особами-підприємцями та так званими самозайнятими особами; 4) не 
існує жодного випадку можливості створення та існування професійних 
СРО створених дійсно професіоналами окремих спеціальностей, що не є 
самозайнятими особами або суб‘єктами господарювання (В даному 
випадку мова йде про саморегулювання або господарської діяльності або 
професійної); 5) окремі СРО створюються с самого початку як 
квазіпублічні утворення. Проте більшість інших СРО створюються як 
громадські організації.  

В зв‘язку з існуванням великої кількості організаційно-правових 
форм СРО, виникає питання щодо їх правової уніфікації для 
застосування для найбільш поширеними типами організацій.   

Під саморегулюванням слід розуміти самостійну і ініціативну 
діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарської діяльності, в тому 
числі фізичними особами-підприємцями та самозайнятими особами або 
професійної діяльності, змістом якої є розробка і встановлення 
стандартів і правил зазначеної діяльності, а також контроль за 
дотриманням вимог зазначених стандартів і правил і основними 
складовими саморегулювання є стандартизація і контроль 
підприємницької і професійної діяльності членів СРО, в тому числі 
додержання правил добросовісної конкуренції та професійної етики по 
відношенню до споживачів та контрагентів. 

Аналіз вітчизняного та закордонного законодавства дозволяє, 
поділити умовно СРО, по-перше, за суб‘єктним складом, що 
створюються: 1) безпосередньо суб‘єктами господарювання; 2) за 
професійною ознакою фізичними особами-підприємцями та так званими 
самозайнятими особами; 3) за професійною ознакою особами, що мають 
єдину професію в однієї з галузей національної економіки. 

Подальше вдосконалення законодавства про СРО стримується в 
зв‘язку з недосконалістю цивільного законодавства про некомерційні 
товариства, що в свою чергу стримує розвиток господарсько-правового 
забезпечення діяльності СРО і фактично не дає можливості скористатися 
цією формою господарювання. Зазначена правова форма 
господарювання має розвиватися по двох напрямах: перший передбачає 
конструювання норм без урахування широкого впливу публічного 
елемента, друге обумовлює враховувати при створенні організаційно-
правової форми розумне співвідношення публічних і приватних почав 
регулювання відносин. На прикладі саморегулювання в окремих секторах 
економіки слід спочатку визначити межі, що розмежовують вимоги, 
обумовлені необхідністю реалізації публічної функції контролю за ринком, 
і свободу членів організації в її управлінні. Тільки в цьому випадку можна 
буде спробувати знайти розумне співвідношення публічного і приватного 
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інтересу і отримати організаційно-правову форму, яка враховувала б як 
інтереси членів організації, так і інтереси споживачів продукції, робіт та 
послуг. 

Незважаючи на теоретичну можливість делегування державою 
частини повноважень, на сьогодні вирішення цього питання потребує 
наступного: 1) перегляд системи правового регулювання в цілому із 
розмежуванням системи регулюючого впливу держави та 
саморегулювання, з чітким розмежуванням функцій та повноважень, які є 
виключно державними та тих, що хоча б теоретично, можуть будуть 
делеговані СРО; 2) встановлення порядку та способів делегування 
повноважень держави; 3) конкретизація на нормативно-правовому рівні 
відповідальності самої СРО та її осадових осіб за невиконання або 
неналежне виконання функцій делегованих державою; 4) нормативно-
правове визначення порядку та способу контролю з боку відповідних 
державних виконавчих органів за реалізацією повноважень делегованих 
державою; 5) удосконалення системи фінансування СРО з урахуванням 
обсягів делегованих повноважень. 

На цей час жодній з СРО не делеговано повноважень щодо 
регулювання ринку з цілком об‘єктивних причин, а саме: 1) 
законодавством чітко визначено, що відповідальність за контроль, нагляд 
та запобігання зловживанням і порушенням на ринку цінних паперів несе 
конкретний орган державної виконавчої влади, проте відповідальність 
СРО в чинних нормативно-правових актах може бути зведена лише до 
анулювання правового статусу СРО; 2) вся система правового 
регулювання ринкової економіки та її окремих складових, як правило 
передбачає існування системи регулюючого впливу держави і не 
передбачає можливість участі СРО. 

З точки зору правової політики та конструкції законодавчого 
регулювання щодо господарсько-правового забезпечення діяльності СРО 
найбільш продуктивними організаційно-правовими формами діяльності 
СРО можуть бути: 1) для суб‘єктів господарювання у вигляді підприємств 
це господарське об‘єднання утворене як асоціація; 2) для учасників 
господарських відносин об‘єднаних за професійною ознакою фізичними 
особами-підприємцями та так званими самозайнятими особами це 
некомерційне товариство; 3) для учасників господарських відносин 
об‘єднаних за професійною ознакою особами, що мають єдину професію 
в однієї з галузей національної економіки це громадська організація. 
 
 
 
 
 



109 

 

Бабай Д.О., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри господарського права 

 
ГОСПОДАРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ  

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ 
Інноваційна сфера враховуючи її надзвичайно складну природу як 

суспільно-економічних відносин так і складну природу правового 
регулювання вимагає активної, стимулюючої участі держави в цих 
процесах. 

З боку держави є два окремих механізми впливу на інноваційні 
відносини: - відносини, які виникають в системі оборонно-промислового 
комплексу України (ОПК України), системі вищих навчальних закладів 
(ВНЗ) (наукова, науково-дослідницька, науково-технологічна та 
інноваційна діяльність) тощо. Також, до такого механізму можна віднести 
і діяльність науково-дослідних інститутів НАН України, яка має особливий 
статус, але тим не менш фінансується за кошти державного бюджету і 
таким чином уособлює державний сегмент в інноваційній системі; - інший 
механізм утворює не державний сектор економіки, в якому за великим 
рахунком впроваджуються інновації які власне є справою самих суб‘єктів 
господарювання та їх інвесторів. 

Відповідно, механізм державного впливу має розрізнятися. Так, 
якщо в першому випадку інноваційні розробки можуть замовлятись 
державою, фінансуватись, прийматись нею в якості інноваційного 
продукту і як правило запроваджуватись у виробництво на державному 
підприємстві. Держава в цьому випадку здійснює закупівлі інноваційної 
продукції. Держава є безпосереднім учасником інноваційних відносин, в 
яких вона і замовляє, приймає, використовує, тобто держава здійснює 
керівництво процесами організації інноваційної діяльності. 

В другому випадку, держава може виконувати допоміжні функції 
щодо спрямування інвестицій в інноваційну сферу, процесів доведення 
інноваційної розробки до рівня інноваційного продукту. Також, створення 
стимулів для процесів виробництва інноваційної продукції та 
стимулювання її експорту. 

Універсальним об‘єктом впливу держави є організація базової 
науково-технічної діяльності. Це абсолютно  необхідно для зниження 
комерційних ризиків в інноваційній сфері.  

В усіх випадках діяльність держави має спільні риси: стимулювання 
інноваційної активності суб‘єктів господарювання, і, також допомога у 
формуванні ринку інноваційних продуктів.  

Таким чином, виконати ці функції без організованої і спрямованої 
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діяльності держави неможливо. 
Станом на сьогодні в Україні склалась наступна система органів 

державної виконавчої влади, що в тій чи іншій мірі містить в собі 
господарську компетенцію в інноваційній сфері. 

Кабінет Міністрів України, згідно із ст. 113 Конституції України є 
вищим органом у системі органів виконавчої влади. Роль Уряду в даній 
статті є визначальною, оскільки стосується не тільки характеру самих 
повноважень Кабінету Міністрів в системі органів державної виконавчої 
влади, але і самого об`єкта владного впливу – соціальних, політичних та 
економічних відносин. Оскільки, згідно із п. 1 ст. 116 Конституції України 
Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення внутрішньої і зовнішньої 
політику держави.  

Слід зазначити, що на конституційно-правовому рівні усвідомлення 
актуалізації інноваційної функції держави ще не відбулося. Бо в тексті ст. 
116 Конституції України, в якій зафіксовано повноваження Кабінету 
Міністрів України, лише в п. 4, стосовно повноваження розробляти і 
здійснювати загально – державні програми розвитку, зокрема, названо 
програми науково – технічного розвитку, як найбільш пов`язані з 
інноваційною тематикою. Мова йде про те, що інноваційні відносини, що 
включають в себе ланки науково – дослідницьких робіт, створення 
інноваційної розробки, доведення, її до якісного стану інноваційного 
продукту, наступної його комерціалізації, запровадження у виробничий 
процес, випуск і реалізацію інноваційної продукції. Таким чином, науково-
технічні відносини складають лише один важливий, але окремий сегмент 
інноваційного циклу. 

Таким чином, слід зазначити наступне. Законодавець усвідомлює 
актуальність інноваційної політики держави, що має забезпечити 
інноваційний характер економічного розвитку, конкурентоздатність 
національної економіки та її товарів та послуг. В цьому сенсі поточне 
законодавство містить низку новел, що можуть бути використаними при 
удосконаленні змісту та законодавчої техніки конституційно-правового 
регулювання, зокрема, правового положення Кабінету Міністрів України. 
Однак, для подальших наукових досліджень залишається проблема 
подолання фрагментарності правового забезпечення інноваційної функції 
Уряду України, необхідність забезпечити системний характер впливу 
держави як на його об'єкт – національну інноваційну систему, так і 
відносно механізму, що має складатися із системи правових та 
організаційних засобів впливу.  

Саме тому, названа ст. 8 Закону України «Про інноваційну 
діяльність» передбачає цілу низку повноважень Уряду в інноваційній 
сфері. А саме: 

- здійснення державного управління та забезпечення реалізації 
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державної політики в сфері інноваційної діяльності; 
- підготовка та подання Верховній Раді України пропозицій щодо 

пріоритетних напрямків інноваційної діяльності як окремої 
загальнодержавної програми; 

- сприяння створенню ефективної інфраструктури у сфері ін-
новаційної діяльності; 

- створення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-
кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і 
проектів; 

- підготовка та подання Верховній Раді Україні пропозицій щодо 
обсягу бюджетних коштів для фінансової підтримки виконання 
інноваційних проектів через спеціалізовані державні інноваційні 
фінансово-кредитні установи; 

- затвердження положень про порядок державної реєстрації ін-
новаційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів 
тощо.  

Ці названі повноваження Кабінету Міністрів України, що визначені 
цитованим законом для інноваційної сфери є по-суті універсальними і 
абсолютно прийнятними для галузевої промислової політики, 
інвестиційної політики держави тощо. В той же час, законодавець при 
створенні тексту Закону України «Про Кабінет Міністрів України» у 2007 
році, (а також і у змісті подальших його редакцій), тобто через п'ять років 
після прийняття Закону України «Про інноваційну діяльність» абсолютно 
не скористався вже напрацьованим досвідом. Адже тільки преамбула 
Закону України «Про інноваційну діяльність» вказує на досить сучасне і 
точне розуміння завдань встановлення відповідного правового 
регулювання. Так, вказаним законом визначаються правові, економічні та 
організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в 
Україні, встановлюються форми стимулювання державою інноваційних 
процесів з метою підтримки розвитку економіки України інноваційним 
шляхом. Окремо закон визначає у ст. 6 основні засоби державного 
регулювання інноваційної діяльності, а саме: 

- формування і реалізації інноваційних програм; 
- створення економічних механізмів для підтримки і стимулювання 

інноваційної діяльності; 
- фінансової підтримки виконання інноваційної проектів; 
- стимулювання комерційних банків, що кредитують виконання 

інноваційних проектів; 
встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної 

діяльності; - підтримка функціонування і розвитку сучасної інноваційної 
інфраструктури. 

Звичайно, що ціла низка цитованих положень закону дають підстави 
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для дискусії, як з точки зору їх декларативності, так і віднесення саме до 
категорії засобів державного регулювання, а не напрямів інноваційної 
політики держави тощо. Однак, ціла низка положень цього закону могла б 
знайти місце у тексті Закону України «Про Кабінет Міністрів України», 
зокрема, у частині викладення його повноважень. Але, в ньому нічого не 
сказано про інноваційну політику держави як самостійний напрям її 
економічної політики, про повноваження щодо створення спеціальних 
фінансово-кредитних установ, зокрема, для фінансування інноваційних 
проектів, про створення або сприяння створенню, зокрема, інноваційної 
інфраструктури її спеціальних суб'єктів, що забезпечують рух 
інноваційних процесів тощо. 

Слід зазначити, що до ст. 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» в останній його редакції 2010 року з'явилось положення п. 5 про 
«забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та 
інноваційного потенціалу держави», а ст. 20 названого закону хоча і 
містить вказівку на програми інноваційного розвитку, в цілому є 
сфокусованою зокрема на науково-технічну політику, розвиток науково-
технічного потенціалу, порядок формування та використання фондів для 
науково-технічної діяльності. Але якщо визнати, що науково-технічна 
діяльність є першою ланкою в ланцюзі інноваційного циклу що охоплює 
процес інноваційної діяльності від створення інноваційної розробки до її 
впровадження у виробничий процес і закінчується реалізацією 
інноваційної продукції споживачам, зрозуміло, що розробники тексту 
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» формуючи відповідне 
змістовне наповнення його компетенції чинне поточне законодавство 
зокрема в інноваційній сфері фактично проігнорували. В той же час 
виникає запитання, якщо його зміст не відповідає вимогам часу, чому 
відповідні норми Закону України «Про інноваційну діяльність» не скасовані 
водночас із прийняттям названого закону. 
 

Гнедик Є.С., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри господарського права  

 
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Цілком природно, що туристична галузь набуває дедалі більшого 

значення для економічного і соціального розвитку нашої держави. В 
наслідок цього, держава створює необхідні умови для розвитку індустрії 
туризму, що являє собою міжгалузевий комплекс підприємницьких 
структур з виробництва та реалізації туристичного продукту для 
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внутрішнього й міжнародного туризму. 
З організаційної точки зору, туристична індустрія – це складна 

динамічна галузь економіки, яка включає в себе сукупність виробничих і 
невиробничих видів діяльності, спрямованих на виробництво товарів і 
надання послуг туристичного призначення, а саме формування 
туристичного продукту. А відповідно до Закону України «Про туризм», 
туристичний продукт – це попередньо розроблений комплекс туристичних 
послуг, який поєднує не менш, ніж дві такі послуги, що реалізується або 
пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого 
входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні 
послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги  з організації 
відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної 
продукції тощо). Зауважимо, що туристична послуга є складовою 
туристичного продукту але, якщо туристична послуга може бути придбана 
і спожита тільки в місці її виробництва, то туристичний продукт може бути 
придбаний і за місцем проживання, але спожитий тільки на місці 
виробництва туристичних послуг. Це означає, що туризм, як товар, 
реалізується у формі послуг.  

Послуга туризму, як і послуга взагалі, являє собою дію певної 
споживчої вартості, що виражається в корисному ефекті, що задовольняє 
ту чи іншу потребу громадян та може носити майновій або немайновий  
характер. Зазначені два способи виробництва послуг обумовлюють і два 
види самих послуг: матеріальні (виробничі), опосередковані майном, і 
нематеріальні (невиробничі), не пов'язані з матеріальними продуктами, 
виробництво яких невіддільне від їх споживання. 

Крім туристичних послуг, які є характерними переважно для цього 
виду діяльності, учасники відносин у сфері туризму, зокрема туристи, 
можуть придбавати супутні туристичні послуги та товари, що також 
значною мірою позитивно впливає на економічний і соціальний розвиток 
регіону надання таких послуг. 

При цьому, необхідно зазначити, що Класифікатор видів 
економічної діяльності  відображає як окремий вид лише туристичну 
діяльність, що здійснюється за окремими кодами залежно від суб‘єктів 
такої діяльності. Тобто, поняття туристична галузь не знайшло свого 
належного відображення у цьому класифікаторі. Тому, на нашу думку, 
такі поняття, як туристична індустрія, туристичний продукт, туристична 
послуга, туризм характеризують одне явище, а саме туристичну 
діяльність, і саме це явище вимагає свого господарсько-правового 
визначення.  

А для вирішення питань належного господарсько-правового 
забезпечення туристичної діяльності, суттєве значення має класифікація 
туризму за різними критеріями. 
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Так, законодавець у ст. 4 Закону України «Про туризм» відокремив 
наступні форми та види туризму.  

По-перше, організаційними формами туризму є міжнародний і 
внутрішній туризм. До міжнародного туризму належать: в'їзний туризм – 
подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території, 
та виїзний туризм – подорожі громадян України та осіб, які постійно 
проживають на території України, до іншої країни. Внутрішнім туризмом є 
подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно 
проживають на її території.  

По-друге, залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні 
подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, об'єктів, що використовуються 
або відвідуються, чи інших ознак існують такі види туризму: 1) дитячий; 2) 
молодіжний; 3) сімейний; 4) для осіб похилого віку; 5) для інвалідів; 6) 
культурно-пізнавальний; 7) лікувально-оздоровчий; 8) спортивний; 9) 
релігійний; 10) екологічний (зелений); 11) сільський; 12) підводний; 13) 
гірський; 14) пригодницький; 15) мисливський; 16) автомобільний; 17) 
самодіяльний тощо.  

Звертає на себе увагу, що на сьогодні регулювання туристської 
діяльності здійснюється на рівні конкретного суб‘єкта господарювання, 
тобто, вирішальне значення мають механізми саморегуляції, конкуренції, 
взаємодії між попитом і пропозицією і в цілому переважають 
горизонтальні зв'язки, що здійснюються системою договорів. За таких 
умов слід констатувати, що головним мотивом туристського виробництва 
є прибуток, суспільні інтереси без належної державної підтримки галузі 
відсуваються на другий план.  

А по мірі зростання капіталізації і відповідальності виробників 
туристичних продуктів формуються корпоративні і саморегульовані 
кластери. Ці об'єднання самостійно розробляють стандарти, 
контролюють питання якості та безпеки, пропоновані ринку туристичних 
продуктів.  

Кластерна модель розвитку туристичної діяльності має можливість 
з успіхом використовувати природні конкурентні переваги на конкретному 
регіональному рівні, навіть без запровадження спеціального режиму 
господарювання. Реалізуючи концепцію регіональної моделі туристичних 
кластерів необхідно враховувати можливість їх трансформації у 
відповідні виробничі об‘єднання. 

Тобто, регіональна кластерна модель організації туристичної 
діяльності на основі представленої саморегуляції хоча і має суттєві 
переваги, але без відповідної державної підтримки апріорі не може бути 
високоефективною з точки зору, як сталого розвитку туристичної галузі, 
так і задоволення суспільних інтересів. Щодо останніх, то слід звернути 
увагу на необхідність забезпечення соціального розвитку регіонів, 
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особливо тих, які належать до депресивних.    
Закон «Про туризм» (ст. 1) поділяє послуги та товари у цій сфері на 

характерні туристичні послуги та товари, тобто призначені для 
задоволення потреб споживачів, виробництво й надання яких суттєво 
скоротиться без їх реалізації особам, що подорожують, а також супутні 
туристичні послуги та товари – хоч і призначені для задоволенім 
потреб туристів, але їх виробництво несуттєво скоротиться без реалізації 
туристам. Зазначимо, що важливу роль у туристичному бізнесі відіграє 
просування туристичного продукту до споживачів, яке охоплює комплекс 
заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації 
туристичного продукту або окремих туристичних послуг. До таких заходів 
відносяться організація рекламно-ознайомлювальної діяльності, 
проведення або участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, видання 
каталогів, буклетів тощо. 

Таким чином, сучасний стан господарсько-правового забезпечення 
туристичної діяльності в Україні свідчить про його недосконалість та, 
зокрема, про недостатню державну підтримку, що може полягати у 
ефективному правовому забезпеченні регіональної кластерної моделі, 
яка має передбачати законодавче закріплення системи гарантованого 
доступу суб‘єктів туристичної діяльності до кредитних ресурсів через 
підготовку програмних документів, що сприятимуть реалізації соціальних 
аспектів, зокрема в депресивних регіонах.  

Поза тим, з урахуванням важливості туристичної діяльності для 
розвитку економіки України необхідно розглянути можливість створення 
державою більш сприятливих умов для туристичної діяльності. З цією 
метою слід вважати за доцільне розробку окремих законодавчих актів, у 
яких на підставі ґрунтовного економічного і правового аналізу 
встановлюватимуться конкретні заходи щодо такої підтримки: пільгові 
режими оподаткування та кредитування окремих суб‘єктів цієї діяльності, 
що відповідатимуть певним критеріям; підтримка з боку держави та 
органів місцевого самоврядування у виді створення інфраструктури; 
запровадження пільгового режиму інвестування, тощо. 
 

Гребенюк Н.В., 
Університет державної фіскальної служби України, 

здобувач кафедри фінансового права 
 

ПУБЛІЧНА ПРИРОДА ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК 
ПЕРЕДУМОВА ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ 

Роль і значення податків для існування та успішного 
функціонування держави складно переоцінити. Завдяки надходженню від 
справляння податків та зборів публічні територіальні утворення 
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забезпечують формування не менше двох третин власних основних 
централізованих фондів грошових коштів. Згодом податкові кошти 
спрямовуються на фінансування завдань і функцій публічного 
територіального утворення, конкретні розміри та напрямки чого 
визначаються основним фінансовим планом держави – Законом про 
Державний бюджет на відповідний рік, а також відповідно до прийнятих із 
врахуванням його показників рішень місцевих представницьких органів 
про місцеві бюджети.  

При виконанні державного та місцевих бюджетів будь-яка затримка 
у надходженні податкових коштів призводить до виникнення касових 
розривів бюджетів та ланцюгової реакції затримок у здійсненні 
відповідних видатків, окрім тих, що напряму визначені за захищеними 
статтями бюджету. Відповідно до цього одним з першочергових завдань 
держави є утворення передумов для належного виконання платниками 
податків свого основного податкового обов‘язку – сплати податків до 
бюджетів – та всебічне забезпечення стану законності і правопорядку у 
сфері податкових відносин, у тому числі із використанням примусового 
методу державного управління. Вказане зумовлює можливість і, в 
окремих випадках, необхідність використання податково-правового 
примусу до платників податків, що характеризується пригніченням волі 
останніх та вимушеністю їх підкоренню вимогам уповноважених 
контролюючих органів у сфері оподаткування.  

Загальна природа податково-правового примусу неодмінно 
пов‘язана з державним примусом як його родовою категорією. З приводу 
останнього Ю. П. Битяк та М. Г. Шульга визначають, що «державний 
примус – це психологічний або фізичний вплив державних органів 
(посадових осіб) на певних осіб з метою спонукати, примусити їх 
виконувати правові норми». При цьому вчені підкреслюють, що 
державний примус характеризується тим, що цей метод впливу є 
допоміжним, здійснюється на підставі переконання й тільки після 
використання переконання. Вказане є цілком логічним, адже метод 
переконання дозволяє сформувати внутрішню волю учасників 
правовідносин у її повній відповідності до приписів правових норм; в цих 
умовах суспільство в значній мірі є законослухняним і державі, на відміну 
від примусового методу, потрібно докладати мінімальну кількість зусиль 
для забезпечення законності і правопорядку. Тим не менш, слід визнати, 
що стан суспільства в якому кожна особа цілком і повністю веде 
законослухняну поведінку є певним ідеалом, до якого потрібно прагнути, 
але який практично не можливо досягти. Тож, правові норми завжди 
мають бути забезпечені можливістю застосування примусу.  

Конкретний вид потенційно застосованого до учасників 
правовідносин державного примусу залежить від галузевої 
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приналежності правових норм, для захисту яких і передбачається такий 
примус. Наприклад, такий різновид державного примусу як 
адміністративний примус застосовується на підставі норм 
«адміністративного права, що включають норми законодавства або 
адміністративно-правові норми актів виконавчих органів». Відповідно, 
податково-правовий примус застосовується для забезпечення захисту 
норм податкового права і його використання регулюється останніми. 

Однак, разом із цим, податково-правовому примусу притаманна 
низка видових ознак та особливостей, що відрізняють його як від 
державного примусу, так і від суміжного адміністративно-правового 
примусу чи будь-якого іншого виду державного примусу. Так, 
досліджуючи види примусових заходів у податковому праві, 
А. М. Тимченко прийшов до висновку, що передумовами застосування 
податково-правового примусу є: 1) особливості правової природи 
податкових платежів; 2) специфічність суб‘єктного складу податкових 
правовідносин; 3) особливість методу правового регулювання податкових 
відносин; 4) бюджетоутворююче значення податкових доходів; 
5) закріплення обов‘язку зі сплати податків у законодавчих актах; 
6) конституційний характер обов‘язку сплати податків; 7) наявність 
ухилення від сплати податків; 8) наявність правопорушень при справлянні 
податків; 9) конфліктність податкових правовідносин. Як нескладно 
побачити, такі передумови застосування податково-правового примусу, 
головним чином,  пов‘язані із характеристикою та публічною природою 
самих податкових правовідносин.  

З даного приводу М. П. Кучерявенко доречно вказує, що якщо у 
адміністративному праві владномайнові відносини виникають із 
виконавчо-розпорядницької діяльності, та податкові правовідносини 
виникають виключно у процесі діяльності з акумуляції надходжень від 
податків та зборів. Якщо адміністративні правовідносини у значному 
ступені представлені безпосередньо майновими, то податкові 
правовідносини мають грошовий характер. Адміністративно-правові 
відносини значною мірою передбачають певну підпорядкованість, 
субординацію суб‘єктів, тоді як податкові правовідносини не виходять з 
організаційної залежності учасників правовідносин.  

Дійсно, треба підкреслити, що податкові правовідносини передусім 
будуються на конституційному податковому обов‘язку кожного 
«сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених 
законом», що є визначеним частиною першою статті 67 Конституції 
України. Нерідко, особливо в державах англосаксонської правової 
традиції, у суспільстві de facto встановлена та визнається формула «я – 
платник податків, отже я – громадянин». Застосованість цього принципу 
стає дедалі ширшою і в сучасних країнах одною із підстав отримання 
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громадянства є факт не тільки тривалого знаходження на території цієї 
держави, а й підтвердження сплати особою протягом цього часу податків 
у бюджети цієї країни. Звісно, що у такому випадку порушення особою 
норм податкового права, а тим більше ухилення від сплати податків, 
здатне розцінюватись як одне з найтяжчих правопорушень. Це, так само 
як і позначена вище важливість для держави податкових коштів, 
природно викликає необхідність підвищеного захисту податкових 
відносин і зумовлює головні особливості застосування податково-
правового примусу до платників податків. 
 

Захаров А.В., 
Киевский национальный экономический университет 

имени Вадима Гетьмана, 
юридический факультет, 3 курс 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ 
В настоящее время во многих странах мира активно развивается 

новая категория платежных средств – криптовалюты.  
Дефиниция виртуальной валюты/криптовалюты: любой тип 

цифровой единицы, который используется в качестве средства обмена 
или формы цифрового сохранения ценности.  

При этом не имеет значения, существует централизованный 
репозиторий или администратор такой криптовалюты или нет. Главное - 
чтобы криптовалюта была создана путем компьютерных вычислений.  

Важно, что из этого понятия исключается внутренняя валюта 
компьютерных игр; цифровые единицы, которые могут быть обменяны на 
товары, услуги, скидки или покупки в рамках клиентских программ 
лояльности; а также цифровые единицы, которые используются как часть 
системы дебетовых карт. В первую очередь, говоря о криптовалютах, 
имеется в виду результат использования генерации по технологии 
Blockchain. 

По своей сути, криптовалюты существенно отличаются от 
принятых в мировой экономической практике национальных платежных 
инструментов, поскольку их природа не связана с какой-либо 
национальной экономикой либо корзиной международно признанных 
платежных средств (валют).  

Они имеют еще меньшее реальное стоимостное наполнение, чем 
фьючерсы и деривативы, разрушившие баланс современной мировой 
финансовой системы. 

Криптовалюты не обеспечены на государственном уровне в 
общепринятом смысле какими-либо материальными активами, являются 
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лишь виртуальным продуктом с неопределенной (плавающей) 
стоимостью. Прогнозировать их курсовые колебания практически 
невозможно. 

Особенностью генерации криптовалют является отсутствие 
единого эмиссионного центра. Для генерации КВ любому участнику 
достаточно располагать необходимым оборудованием, которое 
приобретается свободно, и подключиться к глобальной сети.  

Существенно, что впервые за историю мировых финансов 
криптовалюты, являясь суррогатным средством исполнения платежа, 
даже номинально не указывает первоначального эмитента. Цепочку 
расчетов в криптовалютах отследить практически невозможно. 

Отдельные соглашения по фиксации их стоимости являются всего 
лишь временным компромиссом со стороны участников и не 
подкреплены какой-либо реальной ценностью. Практически, в случае 
криптовалют утрачена функция эквивалента стоимости товара и услуг, их 
цена определяется исключительно на основании достигнутого 
участниками рынка компромисса. 

Также важно отметить невозможность организации 
контроля/блокирования транзакций в КВ со стороны национальных  
финансовых регуляторов. Расчеты в КВ имеют некоторое сходство в 
части неконтролируемости транзакций, в т.ч. в неограниченных объемах.  

Описанные выше свойства криптовалют, прежде всего, их 
универсальность, приводят к выводу – многообразие форм криптовалют 
свидетельствует о появлении нового класса  самостоятельного 
платежных систем. Именно поэтому новый финансовый инструмент 
нуждается в тщательном правовом, фискальном,  методологическом 
описании.  

Среди тех, кто собирается опробовать технологию Blockchain, 
такие гиганты, как Citigroup, Visa, Barclays, BankofNewYorkMellon и UBS. 
Нью-Йоркская фондовая биржа, GoldmanSachs, – все они тоже вливают 
деньги в биткоин-стартапы. Их доллары помогли вывести биткоин-
технологии в разряд самого быстрорастущего сегмента венчурных 
инвестиций. Только на протяжении первой половины 2015 года в них 
вложили $375,4 млн против $339,4 млн за весь 2014-й, подсчитали 
аналитики CB Insights. 

На государственном уровне имеются различные подходы к 
регулированию рынка криптовалют. Так, Министерство финансов РФ 
подготовило поправки к законам, согласно которым выпуск и оборот 
криптовалют в России запрещен, организацию-нарушителя могут 
оштрафовать на 5 миллионов рублей, а физическим лицам грозит 
заключение сроком до семи лет. 

Другой подход выбран в Украине. По неофициальным данным, 
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Украина – один из мировых центров Bitcoin. На международном рынке в 
списке пятидесяти крупных биткоин-компаний у 25% разработчиков есть 
украинские корни. К слову, Украина – это третья страна в мире, впереди 
только Великобритания и Канада, где в Центробанке решились на 
обсуждение перспектив развития криптовалют с уклоном на финансовые 
методики.  

В то же время, правовое поле Украины не оставляет маневра для 
криптовалют, ст. 7 Закона Украины «Про Национальный банк Украины» 
гласит: «Одной из функций Национального банка Украины есть 
монопольное осуществление эмиссии национальной валюты Украины и 
организация денежного обращения. Выпуск и оборот на территории 
Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов 
запрещается». Единственным законным платежным средством в Украине 
является гривна, что прописано в Конституции Украины (ст. 99), 
Гражданским кодексом Украины (ст. 192) и другими источниками 
национального права Украины. 

Общий порядок проведения перевода средств в границах Украины, 
ответственность субъектов перевода средств, а также правовые требования 
к совершению выпуска и использования электронных денег в Украине 
установлены ст. 9 Закона Украины «О платежных системах и переводе 
средств в Украине»: платежные организации платежных систем, участники 
платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры имеют 
право совершать деятельность в Украине исключительно после их 
регистрации Национальным банком Украины.  

В соответствии со ст. 15 этого Закона право выпуска электронных 
денег предоставлено исключительно Национальному банку Украины.  

Банк, который имеет намерение осуществлять выпуск электронных 
денег, обязан до начала их выпуска согласовать с Национальным банком 
Украины правила использования электронных денег в порядке, 
установленном нормативно-правовым актом Национального банка Украины 
(положение НБУ от 04.11.2010 №481). 

Таким образом, криптовалюты как принципиально новые средства 
платежа, имеют разную оценку в национальных правовых системах. Оборот 
криптовалют нуждается в скорейшем теоретическом описании. 

Кроме того, унификация подходов к функционированию криптовалют 
в различных правовых системах является актуальной темой, и Украина, как 
один из лидеров международного рынка криптовалют могла бы 
инициировать выработку единых международных правовых подходов к 
решению этих задач.  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры гражданского 
и трудового права Киевского национального экономического 
университета имени Вадима Гетьмана Стефанчук М.А. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

У 1994 році був прийнятий Закон України «Про енергозбереження», 
який визначив правові, економічні, соціальні та екологічні основи 
енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та організацій, 
розташованих на території України, а також для громадян. А вже у 1995 
році був створений Державний комітет України з енергозбереження. На 
сьогоднішній день діє Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України. Його основним завданням є реалізація 
державної політики у сфері ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії 
та альтернативних видів палива. Проте сучасний стан енергетичної 
безпеки України і досі характеризується значною кількістю загроз як 
зовнішніх, так і внутрішніх. Головною з яких, у теперішньому стані країни, 
є надмірна залежність від зовнішніх постачань природного газу, нафти, 
ядерного палива, виробничого устаткування, матеріалів і послуг для 
галузей паливно-енергетичного комплексу. Щороку значна частина коштів 
із бюджету України спрямовується на оплату за імпорт енергетичних 
ресурсів.  

Питання енергетичної безпеки ставали предметом досліджень 
багатьох фахівців, таких як: Васильєва Т.А., Дзядикевич Ю.В., 
Земляний М.Г., Калініченко О.В., Козловський С.В., Лойко В.В. та інших. 

Проте актуальність даного питання за наявних проблем у сфері 
енергетичної безпеки України дає привід авторці також розглянути дану 
проблему. 

Як зазначає Дзядикевич Ю. В., енергетична безпека – це 
спроможність держави забезпечити максимально надійне, технічно 
безпечне, екологічно прийнятне та обґрунтоване енергозабезпечення 
економіки й населення, а також формування та здійснення державної 
політики захисту національних інтересів у сфері енергетики без 
надмірного зовнішнього та внутрішнього тиску в сучасних і прогнозованих 
умовах.   

Правове регулювання в енергетичній галузі має несистемний 
характер та характеризується відсутністю закону, який би регулював 
відносини в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-
промисловому та нафтогазовому та інших комплексах саме в сучасних 
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умовах. Загальність у формулюваннях багатьох положень законів 
зумовлює необхідність прийняття численних підзаконних актів різними 
органами влади. Такий підхід до правового регулювання створює умови 
для неоднакового застосування вимог законів та відповідно недосягнення 
або неповного досягнення передбачених ними цілей та завдань. 

Особливу актуальність набувають питання інтеграційного шляху 
України до Європейського Союзу. У сфері енергоефективності та 
енергозбереження політика країн ЄС вигідно вирізняється наявністю 
нормативного, законодавчо-правового забезпечення, застосуванням 
різних інструментів та ініціатив. Правове забезпечення 
енергоефективності та енергозбереження полягає в прийняті низки 
стратегічних програмних документів, «Зелених книг», відповідних 
Дорожніх карт і Директив, що формують єдину, надійну, сучасну 
європейську політику з раціонального та ощадливого використання 
паливно-енергетичних ресурсів. Адаптація енергетичного законодавства 
ЄС може мати великі перспективи для України. 

 Енергетичні відносини у напрямі активізації міжнародної співпраці 
та укладення відповідних дво- та багатосторонніх міжнародних угод, 
також слід спрямувати на реалізацію цілей енергетичної стратегії України 
та забезпечення національних інтересів. Існують деякі проблеми щодо 
цього напрямку діяльності. Наприклад, за висновками групи міжнародних  
експертів про виконання Україною зобов'язань за підсумками завершення 
додаткового періоду дії Кіотського протоколу, Україна отримала 
негативну оцінку за всіма пунктами. Експерти констатували не тільки 
порушення зобов'язань країни щодо термінів підготовки звітності, а й 
зробили висновки про її низьку якість, а також звернули увагу на 
відключення Національного реєстру від Міжнародного журналу 
транзакцій Кіотського протоколу.   

З огляду на вищезазначене, ми можемо підсумувати, що сучасне 
завдання енергетичної безпеки України в умовах глобалізаційних 
викликів та характеру загроз – це забезпечення можливості стабільно 
виробляти та використовувати енергію з метою сприяння економічному 
зростанню країни та підвищення рівня якості життя населення. Проте 
існує ціла низка питань щодо правового регулювання відносин у 
енергетичній сфері. Вирішення проблем правового забезпечення 
енергетичної безпеки в Україні має стосуватися трьох напрямків: 

1. Побудова внутрішньої та зовнішньої політики на положеннях 
законів України. Закони мають відповідати умовам сучасних відносин в 
енергетичній сфері. Регулювання має бути максимально чітким та 
деталізованим, що дозволить мінімізувати прийняття підзаконних 
нормативно-правових актів. 

2. Розвиток законодавчого регулювання через механізм адаптації 

http://unfccc.int/resource/docs/2016/tpr/ukr.pdf
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енергетичного законодавства України до правової системи 
Європейського Союзу.  

3. Забезпечення виконання міжнародних зобов‘язань України, 
передбачених ратифікованими міжнародними енергетичними угодами, 
насамперед Договором до Енергетичної Хартії та Кіотського протоколу до 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри екологічного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Бредіхіна В.Л. 
 

Іващенко Ю.В., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
факультет підготовки кадрів для Пенсійного фонду України, 

3 група, 5 курс 
 

ЩОДО НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

Питання ефективного запобігання і протидії корупції на державній 
службі є однією з найважливіших проблем, які намагається вирішити 
сучасна українська держава. Актуальність обраної теми зумовлена тим, 
що корупція провокує і поглиблює суспільні кризові явища, підриває імідж 
України на світовій арені, негативно впливає на мікро- та макроекономічні 
процеси, перешкоджає налагодженню конструктивного діалогу між 
владою і громадськістю, руйнує основи розвитку правової держави і 
громадянського суспільства, знижує обороноздатність, унеможливлює 
постачання якісного сучасного військового обладнання та підтримку 
інфраструктури для учасників антитерористичної операції на Сході 
України. 

Відповідно до чинного законодавства, фінансування Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) здійснюється з державного бюджету, є результатом 
централізованої, єдиної та узгодженої роботи державних органів. На 
жаль, попри численні реформи, програмно-цільовий підхід нарахування 
фінансів ЗСУ є застарілим – багатовекторність цього підходу не дає 
можливості чітко визначити суб‘єкта корупційного злочину, через що 
діяння залишається безкарним. 

Як зазначив О. М. Олійник, протягом 2010–2014 рр. кількість 
злочинів, пов‘язаних із незаконним використанням бюджетних коштів у ЗС 
України, збільшилась майже у 2,5 рази: з 31 до 72 відповідно. Однак за 
оцінками експертів міжнародної організації Transparency International, а 
також експертів НАТО, в середньому 30% (!) оборонного бюджету 
розкрадається корумпованими чиновниками. Тому не слід забувати про 
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високий рівень латентності незаконного використання бюджетних коштів 
у ЗСУ, що обумовлений, на нашу думку, такими чинниками: 1) толерантне 
ставлення до корупції вищих посадових осіб, яким відомо про злочини 
цієї категорії; 2) кримінальний професіоналізм корупціонерів вищої ланки; 
3) особиста зацікавленість співробітників органів охорони правопорядку 
не розпочинати кримінальне провадження (отримання неправомірної 
вигоди, непотизм, так звана «корпоративна солідарність»). 

Особа злочинця, що вчиняє незаконне використання бюджетних 
коштів ЗСУ також має свої специфічні риси: це чоловік віком 30-50 років, 
одружений, із вищою освітою, чий стаж роботи становить 5-10 років. 
Отже, місце має кваліфікаційний професіоналізм та зрілий вік злочинця з 
престижним соціальним статусом. Відповідно до фахових кримінологічних 
досліджень, такі злочини зазвичай вчиняються групами осіб, або ж за 
попередньою змовою (з метою мінімізації ризиків викриття), що також 
ускладнює можливість розкриття таких діянь.  

Приділяючи увагу детермінантам злочинності у даному випадку, 
слід зазначити, що найбільш впливовим чинником є системний недолік 
реформування та розвитку ЗСУ, що не передбачала воєнних подій на 
теренах України, спираючись на позаблоковий статус. Фактично ні одна 
державна цільова програма ЗСУ не була виконана. 

Отже, незаконне використання бюджетних коштів в ЗСУ є 
комплексним суспільно небезпечним явищем, для запобігання якому 
необхідно застосувати системний підхід. По-перше, слід установити 
жорсткий контроль над роботою посадовців, що опікуються розподілом та 
нарахуванням бюджетних коштів («прозорі кабінети», проведення 
незалежних зовнішніх аудитів). По-друге, належне вдосконалення 
бюджетного законодавства України (ліквідація прогалин у законодавстві, 
осучаснення підзаконних нормативних актів). По-третє, формування 
культури «нульової толерантності» до корупції за допомогою соціальної 
реклами, засобів неформальної освіти. По-четверте, підвищення вимог 
до особового складу органів охорони правопорядку України. 

Науковий керівник: к. ю. н., асистент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Новіков О.В.  
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Морщагіна Н.С., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри господарського права 

 
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ ВІДНОСИН  

НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ 
На фармацевтичному ринку, за формою власності аптечні заклади 

поділяються на державні, комунальні та приватні. За формою 
господарювання та джерелами фінансування розрізняють: 
госпрозрахункові аптечні заклади, які самостійно формують доходи як 
різницю між ціною реалізації та ціною закупівлі товару (собівартість), а 
також розрізняють аптечні заклади, що належать до організаційної 
структури державних або комунальних лікувально-профілактичних, 
санаторно-курортних та інших закладів та безпосередньо утримуються за 
рахунок державного бюджету, вони не здійснюють торгівлю будь якою 
дозволеною до реалізації з аптечних закладів продукції, а лише 
займаються виготовленням лікарських форм для безпосереднього 
застосування хворими, що знаходяться на стаціонарному лікуванні.     

Дієвим інструментом сприяння ефективному розвитку 
підприємницької діяльності аптечних закладів є інфраструктура її 
підтримки, завдяки якій формується конкретне організаційно-економічне 
середовище для сприяння підприємницької діяльності. Розвиток 
роздрібних та оптових продаж фармацевтичної продукції свідчить, що у 
середньостроковій перспективі необхідним є пошук нових організаційних 
форм співпраці  між учасниками ринку. Найбільш ефективним виявилося 
формування між учасниками ринку фармацевтичної продукції 
підприємницьких мереж. Проте залишається відкритим та недостатньо 
дослідженим питання суб‘єктів господарського права, що здійснюють 
діяльність на фармацевтичному ринку, зокрема серед аптечних закладів. 

Узагальнено роздрібні фармацевтичні мережі є особливою формою 
організації спільної діяльності багатьох суб‘єктів господарського права з 
розподілу та використанням різноманітних ресурсів. У контексті нашого 
дослідження аптечні мережі вважаємо доцільним визначати як форму 
співпраці різних учасників ринку фармацевтичної продукції шляхом 
спільних дій та спільного використання ресурсів з метою досягнення 
спільних цілей. Мова фактично йде про створення кластерів. Особливої 
уваги заслуговує останній сегмент кластерізації ринку фармацевтичної 
продукції пов'язаний безпосередньо з роздрібною реалізацією продукції. 
Наявність кластера, підкреслює К. Єфремова, дозволяє національній 
галузі підтримувати свою перевагу, а не віддавати його тим країнам, які 
більше схильні до відновлення. Наявність цілого кластера галузей 
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прискорює процес створення факторів там, де є група внутрішніх 
конкурентів. Національна конкурентоспроможність багато в чому 
залежить від рівня розвитку окремих кластерів. Цей факт має велике 
значення для державної політики, тому що об‘єктом правового 
регулювання стає не галузь у цілому з її неоднорідним поширенням на 
території всієї держави, а окремі кластери по регіонах. При цьому 
кластер, уточнюють науковці економісти, це об‘єднання підприємств 
однієї галузі, пов‘язаних близьким географічним розташуванням, 
спільними інфраструктурними елементами з метою підвищення 
ефективності виробництва та просування власної продукції. Зазначимо, 
що аптечні підприємницькі мережі також орієнтовані на отримання 
синергетичного ефекту, переважно за рахунок ефекту масштабності, 
однак на відміну від кластерів, у них одну з визначальних ролей 
відіграють стабільні ділові зв‘язки між суб‘єктами господарювання. Від 
вертикальної інтеграції аптечні мережі відрізняються незалежністю та 
свободою дій кожної ланки мережі. При цьому суб‘єкти господарювання, 
що здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення зберігають свою економічну та правову 
самостійність. Наприклад, У Великий Британії 25% аптек є власністю 
великих компаній, тобто становлять «аптечну мережу». 

Особливістю сучасного етапу розвитку діяльності аптечних закладів 
на фармацевтичному ринку є те, що формування аптечних мереж 
відносно каналів розподілу фармацевтичної продукції може бути як 
вертикальним, так й горизонтальним, в межах однорідного 
фармацевтичного сегменту.  

Щодо фармацевтичного обслуговування, яке включає в себе як 
оптову, так й роздрібну реалізацію, то йдеться про організаційні структури 
які забезпечують потреби пацієнтів у лікарських засобах, виробах 
медичного призначення, санітарно-гігієнічних виробах та супутніх 
товарах. Тобто мова йде, про так званий формат реалізації.  

На нашу думку, формат реалізації фармацевтичної продукції з 
аптечних закладів, у широкому розумінні одна із форм організації 
товарного ринку фармацевтичної продукції; у вузькому розумінні – певний 
тип організаційної структури, що синтезував у собі ряд ознак і функцій, 
покладених на суб‘єктів реалізації фармацевтичної продукції – аптечні 
заклади, який характеризується сукупністю відповідних параметрів 
передбачених у Ліцензійних умовах, в тому числі площа торговельних, 
складських, допоміжних та службових приміщень, асортимент 
фармацевтичної продукції, форма обслуговування, кваліфікація та 
кількість персоналу, наявність власного виробництва.  

З точки зору організаторів фармацевтичної діяльності, такі поняття 
як «аптечне підприємство» та «аптечна мережа» мають різний зміст. 
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Якщо аптечному підприємству можна дати чітке визначення – це 
сукупність різних торговельних точок, об‘єднаних у правовому сенсі, 
працюючих за однією ліцензією, то поняття аптечної мережі більш 
широке. Аптечною мережею можуть бути як різні аптечні підприємства, 
так й їх сукупність – мережі холдінгового типу, об‘єднаних за рядом 
договірних параметрів, а саме – цілі, засоби, бренд тощо. Синонімом 
аптечного підприємства може вважатися аптечна мережа 
централізованого типу. Разом з тим холдінгові аптечні мережі можуть 
складатися із декількох ліцензіатів. Тобто, поняття «аптечне 
підприємство» та «аптечна мережа» близькі за змістом але не ідентичні.  

Необхідно також констатувати, що фактично господарська 
діяльність аптечних закладів відноситься до господарсько-торговельної 
діяльності, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері 
товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції народного 
споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію 
шляхом надання відповідних послуг до якої можна віднести аптечне 
виготовлення за індивідуальним прописом лікаря або замовленням 
лікувально-профілактичного закладу.  

Виходячи з цього, господарсько-торговельна діяльність аптечних 
закладів може здійснюватися суб'єктами господарювання в таких 
формах: оптова торгівля з аптечних баз (складів) аптечного асортименту 
іншим аптечним закладам для подальшої роздрібної реалізації або 
лікувально-профілактичним закладам з метою їх споживання; аптечне 
виготовлення лікарських засобів за індивідуальним прописом лікаря або 
замовлення лікувально-профілактичних закладів; роздрібна торгівля 
продукцією аптечного асортименту тощо. 
 

Пономаренко М.В., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
факультет підготовки кадрів для Пенсійного фонду України 

 
ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ  

УТИЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ 
На сьогодні в Україні проблема побутових відходів – одна з 

найважливіших і найактуальніших серед проблем 
забруднення навколишнього середовища. До найбільш гострих проблем 
міст та інших населених пунктів відноситься саме проблема видалення і 
переробки твердих побутових відходів, що в значній мірі визначає 
санітарно-епідеміологічне благополуччя населених пунктів. Із зростанням 
кількості міст постійно збільшується й кількість відходів. Тверді побутові 
відходи (ТПВ) створюють безліч проблем для комунальних служб через 
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те, що процедура утилізації, зберігання, ліквідації та транспортування 
ТПВ не закріплена на місцевому рівні, а також треба відмітити 
недостатність фінансування даного виду послуг та відсутність 
відповідальності за викид сміття в не дозволених місцях. 

 Проблема утилізації побутових відходів є для України актуальною, 
оскільки країна виступає європейським лідером за кількістю відходів на 
душу населення. Водночас ситуація з їх утилізацією залишається на 
колишньому рівні. У зв'язку з тим, що склад вітчизняних відходів усе 
більше наближається до західного (одноразовий посуд, алюмінієві банки 
для напоїв, пластикова упаковка), кількість їх має сталу тенденцію до 
щорічного збільшення. Замість того, щоб приносити прибуток і без того 
небагатій країні, мільйони тонн відходів отруюють землю, воду, повітря. 
За прогнозами як закордонних, так і вітчизняних фахівців, екологічна 
ситуація в Україні, без перебільшення, наближається до критичної, адже 
переробкою відходів у нас займаються на дуже низькому рівні. 
Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних законів 
кругообіг - речовин у природі. Адже, вилучаючи з природи чимало 
речовин, людина змінює їх до невпізнанності та повертає у природу у 
вигляді сміття, яке не розкладається на вихідні речовини природним 
шляхом.  

Особливо займають великий обсяг поліетиленові матеріали, що 
майже не піддаються розкладанню. Велика кількість пакувального 
матеріалу після разового використання перетворюється у відходи, у 
сміття. Позбутися твердого сміття можна трьома способами: закопувати, 
спалювати чи утилізувати. У минулому, в основному використовували 
перші два способи. Однак сміттєві полігони займають багато місця і 
швидко заповнюються, а спалювання забруднює повітря. З іншого боку, 
якість сміття спалюваних заводів поліпшується. Колишні - забруднювали 
повітря продуктами згоряння, нові працюють набагато чистіше. Сучасні 
способи спалювання побутових відходів найбільш екологічні. Проте при 
спалюванні зменшується обсяг, але не маса сміття, а концентрація 
токсичних речовин підвищується, так що зола може виявитися занадто 
отруйною для безпечного поховання на смітниках.  

Найбільш простим способом знешкодження і переробки твердих 
побутових відходів є компостування. Це аеробний біологічний процес із 
виділенням тепла під впливом термофільних мікроорганізмів. які 
окислюють органічну речовину. 1з 30 т компосту, вивезеного на 1 га 
сільськогосподарських угідь, можна отримати до 0,5 т азоту, фосфору і 
калію, а також 1 т вапняку. Особливо ефективне компостування в тих 
районах, де вміст органічних речовин у смітті значний і є потреба в 
добривах. Останніми десятиліттями частка ТПВ, які спалюють з 
утилізацією матеріалів і теплоти, неухильно зростає. Теплоту від 
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спалювання ТПВ можна використовувати для одержання: гарячої води чи 
водяної пари (утилізаційні котельні), електроенергії за рахунок роботи 
водяної пари (утилізаційні електричні станції), теплоти та електроенергії 
(утилізаційні теплоелектроцентралі). У разі використання ТПВ як палива 
беруть до уваги два основні принципи: їх теплотворну здатність та вплив 
на стан природнього середовища продуктів згоряння. Враховують і 
доступність для масового використання та необхідну активність, яка 
забезпечує: горіння ТПВ. В Україні сміттєспалювальні заводи діють у 
Києві, Харкові та інших містах.  

Щорічно виробляються тонни сміття, яке можна багаторазово 
використовувати як коштовний ресурс. Переробка відходів з 
використанням сучасних екологічно чистих технологій, зокрема утилізації 
сміття - дуже ефективний спосіб рішення проблеми, але для цього 
необхідно змінити звичне поводження людей, оскільки побутові відходи 
необхідно сортувати, збираючи окремо харчові відходи, метал, папір і 
скло (так, як проблема відходів має високу гостроту через низьку 
швидкість їхнього розкладання. Папір руйнується через 2-10 років, 
консервовані банки майже за 100 років, поліетиленові матеріали - за 200 
років, пластмаса - за 500 років, а скло для повного розкладу вимагає 1000 
років). Крім того, тепер стало важче виявляти і контролювати головні 
джерела забруднення. 

Типовий склад міських відходів такий: папір та картон - 41%, сміття 
- 17,9%, гума, шкіра та деревина - 8,1%, харчові відходи - 7,5%, метали - 
8,7%, скло - 8,2% та ін. - 1,6%. Тривалий час не вирішуються питання 
утилізації і вторинного використання полімерних відходів, що не 
розкладаються в ґрунті. Дрібні полімерні відходи знижують здатність 
ґрунту щодо його самоочищення їхнє згоряння призводить до викиду в 
атмосферу токсичних продуктів. 

Іншою проблемою є існуючий неорганізований скид рідких 
побутових відходів у систему каналізації, що значно погіршує її роботу і 
якість очищення стічних вод на станціях біологічного очищення, що у 
свою чергу не може не відобразитися на якості морської води. Звільнення 
від відходів ведеться в трьох напрямках: 1) складування або захоронення 
таким чином, щоб вони не впливали негативно на навколишнє 
середовище; 2) знищення відходів шляхом їхнього спалювання; 3) 
очистка від шкідливих речовин, що становить найбільш складний процес, 
який здійснюється такими способами: а) механічна очистка методом 
відстою в спеціальних відстійниках рідких стоків, фільтрування; б) хімічна 
очистка, при якій шкідливі компоненти відходів перетворюються в осадок; 
в) фізико-хімічна очистка, головним чином, методом електролізу; г) 
біологічна очистка за допомогою бактерій або інших живих організмів, 
здатних розкладати шкідливі речовини в процесі життєдіяльності. По 
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тому, як людство ставиться до сміття, можна судити наскільки 
суспільство цивілізоване. Чим вище щабель розвитку, тим гостріше 
постає проблема утилізації різноманітних відходів. Неутилізоване сміття 
завдає шкоди екології, сміттєзвалища, де гниють сотні тонн непотребу, 
отруюють повітря, грунт, підземні води й перетворюються у серйозну 
небезпеку для людини і довкілля.  

Отже, з метою запобігання подальшому забрудненню 
навколишнього середовища побутовими відходами, цю проблему можна 
вирішити такими шляхами: 

1. 80% відходів можна переробляти при роздільному зборі сміття. 
Основою будь-якої переробки служить сортування. Відсортовуючи 
пластик, скло, макулатуру для переробки ми можемо зберегти природні 
ресурси та покращити екологію. 

2. Пропонуємо органам місцевої влади видати спеціальний 
нормативно правовий акт місцевого значення, який буде закріплювати 
такі положення: процедуру збору, сортування, транспортацїї та утилізації 
побутових відходів на місцевому рівні, а також передбачатиме 
адміністративну відповідальність за порушення даного нормативно-
правового акту. 

3. Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ та 
будівництво контейнерних майданчиків. Придбання спеціалізованого 
автомобіля для перевезення ТПВ.  

4. Формування у жителів населених пунктів дбайливого ставлення 
до навколишнього середовища та раціонального поводження з ТПВ. 

5. Підвищення ефективності використання вторинної сировини. 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри екологічно права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Черкашина М.К. 
 

Рудяга І.М., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри господарського права 

 
ХОЛДИНГ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
На сьогоднішній день залізнична галузь знаходиться в процесі 

реформування, що дає можливість системно підійти до питання вибору 
організаційно-правової форми для залізниць України з метою подальшого 
ефективного управління галуззю та успішної інтеграції у єдину 
європейську та світову транспортні системи.  

До проведення процесу реформування залізниці здійснювали свою 
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діяльність у формі державних підприємств, які були створені згідно із 
Законами України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», 
Цивільним і Господарським кодексами України, засновані на державній 
власності, підпорядковані Державній адміністрації залізничного 
транспорту України «Укрзалізниця» і  входили до сфери управління 
Міністерства інфраструктури України.  

Законом України від 23.02.2012 №4442 «Про особливості утворення 
публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування» визначено правові, економічні та організаційні особливості 
утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту 
загального користування, управління і розпорядження його майном. 

Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця»), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №735 «Питання 
публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», публічне 
акціонерне товариство «Українська залізниця» є юридичною особою, що 
утворене відповідно до Закону України «Про особливості утворення 
публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування», постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 №200 
«Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська 
залізниця». Товариство утворено як публічне акціонерне товариство, 100 
відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі 
Укрзалізниці, а також підприємств, установ та організацій залізничного 
транспорту загального користування, які реорганізовано шляхом злиття. 
До переліку підприємств та установ залізничного транспорту загального 
користування, на базі яких утворилося публічне акціонерне товариство 
«Українська залізниця», увійшли залізниці як регіональні філії.  

На сьогодні, Закон України «Про залізничний транспорт» визначає 
залізницю, як відокремлений підрозділ публічного акціонерного 
товариства залізничного транспорту загального користування, утвореного 
відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного 
акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування», який здійснює перевезення пасажирів та вантажів у 
визначеному регіоні залізничної мережі. 

Таким чином, після проведення законодавчих змін, залізниці 
втратили статус юридичних осіб, увійшли до складу публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця» як відокремлені 
підрозділи, які, на разі, мають суттєві обмеження щодо здійснення 
господарської діяльності, розпорядження майном та грошовими коштами, 
а також ускладнюється процес оперативного реагування на виробничі 
ситуації, які виникають під час здійснення господарської діяльності, 
пов‘язаної зі здійснення перевезень пасажирів, вантажу, тобто 
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докорінним чином змінився механізм функціонування галузі. 
У цьому випадку прослідковується паралель управління, яка вже 

існує у публічному акціонерному товаристві «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України», що є провідним підприємством паливно-
енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України, 
засновником та єдиним акціонером якої є держава. Це вертикально-
інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює повний цикл 
операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та 
розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, 
постачання природного і скрапленого газу споживачам. 

Слід зазначити, що стаття 126 Господарського кодексу України 
визначає ще одну організаційно-правову форму господарських товариств 
- холдингову компанію, як публічне акціонерне товариство, яке володіє, 
користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними 
пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств 
(крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності). 

Треба наголосити на тому, що холдингові компанії створюються 
переважно в межах великого i середнього бізнесу, що зумовлено тим, що 
холдингові компанії, як правило, акумулюють великий капітал, а тому 
основні переваги створення холдингових i дочірніх компаній пов‘язані з 
ефектом масштабу виробництва. Об‘єднуючи виробничий потенціал 
різних підприємств i господарських організацій, холдингові компанії 
можуть досягти за рахунок зменшення витрат i перерозподілу прибутку 
більшої ефективності у своїй діяльності. 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що організаційно-
правова форма холдингу має право на існування і у залізничній галузі. 
Так, як холдинг проводить єдину економічну політику, що забезпечується 
єдиним центром управління, таким чином існує єдина мета, яка об‘єднує 
учасників такої організаційно-правової форми, у нашому випадку – 
забезпечення потреб держави, юридичних та фізичних осіб в залізничних 
перевезеннях, які здійснюються залізничним транспортом загального 
користування.  

Державна холдингова компанія «Укрзалізниця» виступала б як 
складна за правовою природою компанія, що поєднувала приватний та 
публічний аспект взаємовідносин. Особливістю публічного аспекту 
взаємовідносин було б те, що він включав у себе природну монополію, 
державне управління, безпеку і схоронність вантажу, забезпечення 
диспетчерського алгоритму перевезень, а також господарське 
регулювання діяльністю дочірніх компаній та залежних товариств. 

Крім того, вказаний холдинг здійснював би не тільки управління 
корпоративними правами, а також бізнес-технологічне управління 
диспетчерськими та іншими службами, що забезпечують рух залізничного 
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транспорту загального користування і виступав як цілісний 
багатофункціональний майновий комплекс. 

Також слід звернути увагу, що створення державної холдингової 
компанії не дозволило б провести приватизацію тієї частини активів 
підприємств залізничної галузі, що визначають її монопольне становище. 
У той же час в зазначеній організаційно-правовій формі можливо 
проведення виокремлення тієї частини активів і виробничих потужностей, 
які при здійсненні їх приватизації допомогли б залучити приватні 
інвестиції та організовувати діяльність на конкурентних засадах без 
порушення діяльності корпоративних підприємств.  

Таким чином, така організаційно-правова форма діяльності як 
холдинг (холдингова компанія) є одним з найпоширеніших видів 
економічної концентрації та таким, що розвивається. Тому для 
ефективного розвитку холдингових відносин потрібно забезпечити чітку 
законодавчу, економічну політику держави, яка б включала в себе дієвий 
механізм нормативно-правового забезпечення вказаних відносин. Крім 
того, участь держави у процесах обмеження зловживання такими 
утвореннями монопольним становищем на ринках товарів, робіт та 
послуг, здійснювалася шляхом державного контролю за їх діяльністю.  
 

Харківська К.В., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри господарського права 

 
СВОБОДА КОМЕРЦІЙНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ  

ЯК ПРАВОВА МЕТА ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ 
Свобода комерційного господарювання виступає як  правова мета 

в системі відносин правового господарського порядку, що полягає у 
забезпеченні необхідної та достатньої мірі варіативності економічної 
поведінки суб‘єктів в межах якої реалізується та відтворюється 
підприємницька мотивація. Для економічного механізму ринкового типу 
забезпечення режиму свободи комерційного господарювання на грунті 
якого виявляють себе численні приватні комерційні інтереси є основним 
системо утворюючим саме публічним інтересом. Відтак організаційно-
правовий вплив держави повинен отримати два головних вектора – 
забезпечення свободи комерційного господарювання та навпаки – 
обмеження такої свободи виключено задля забезпечення інших суттєвих 
публічних інтересів. Конкуренція публічних інтересів може бути вирішена 
саме завдяки комплексному характеру, притаманному природі 
господарського права. В умовах комплексного характеру господарсько-
правового регулювання, що складається зокрема з різних за своєю 
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природою господарсько-виробничого та організаційно-господарського 
компонентів проблема з‘ясування наявності суспільно-прийнятного обсягу 
свободи комерційного господарювання, обсягу сфери диспозитивності у 
визначенні виду та міри власної економічної поведінки має отримати 
значення спеціальної методології аналізу змісту та характеру 
господарського законодавства. Запровадження такої методології 
важливо, зокрема, і для реалізації державою власної регуляторної 
політики.  

Правова діагностика нормативно-забезпеченого обсягу свободи 
комерційного господарювання в системі правового господарського 
порядку як невід‘ємна складова нормотворчої діяльності законодавця в 
сфері господарювання має визначатися за співвідношенням між собою 
використаних первинних засобів правового регулювання. А саме – 
«велінь», «дозволів» та «заборон». 

 Для формату «горизонтальних» відносин діагностування 
підлягають: 

- договірні відносини між суб‘єктами комерційного господарювання; 
- договірні відносини між суб‘єктами комерційного господарювання 

та власниками (розпорядниками) факторів виробництва; 
- договірні відносини між суб‘єктами комерційного господарювання 

та споживачами. 
Для формату «вертикальних» відносин діагностуванню підлягають: 
- відносини, що виникають внаслідок застосування суб‘єктом 

організаційно-господарських повноважень до суб‘єкта комерційного 
господарювання засобів впливу, що виходять за межі власної 
господарської компетенції; 

- відносини, що виникають в наслідок зловживання своїми  
правомочностями органом організаційно-господарських повноважень 
щодо суб‘єкта комерційного господарювання; 

- відносини, що виникають внаслідок інтегративного застосування 
засобів організаційно-господарського впливу на суб‘єктів комерційного 
господарювання усією сукупністю суб‘єктів організаційно-господарських 
повноважень з відповідною господарською компетенцією; 

- відносини, що виникають внаслідок зловживання корпоративними 
правами їх володільцями, перешкоджання нормальній діяльності суб‘єкта 
комерційного господарювання корпоративного типу; 

- відносини законотворчої діяльності, що призводять до 
перенавантаження та зарегульованості сфери господарювання 
організаційно-господарським впливом держави і потребують дерегуляції 
створеного порядку господарювання. 

Свобода комерційного господарювання у позитивно-правовому 
сенсі може розглядатися як певний правовий режим реалізації 
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господарської діяльності, що визначає саме ринковий метод економічної 
координації через забезпечення приватних інтересів на засадах 
диспозитивності. Відтак свобода комерційного господарювання як 
комплекс суб‘єктивних прав включає в себе права на реалізацію власної 
правосуб‘єктності в сфері господарювання, зокрема: 

- право безпосередньо здійснювати підприємницьку діяльність 
фізичною особою; 

- право на свободу комерційного інвестування; 
- право заснування суб‘єкта господарювання в обраній 

організаційно-правовій формі;  
- право визначення обсягу його правосуб‘єктності та програми 

діяльності; 
- право на реалізацію корпоративних прав; 
- право на свободу виробничої діяльності;  
- право на реалізацію свободи договору, включаючи свободу 

ціноутворення, а також право на свободу конкуренції на засадах 
юридичної рівності в господарсько-виробничих та інвестиційних 
відносинах; 

- право на свободу реалізації товарів та послуг; 
- право на свободу розпорядження та розподілу результатів 

господарської діяльності; 
- право вимагати обмеження організаційно-господарського впливу з 

боку держави, що не обумовлений передбаченими законодавством 
публічними інтересами в сфері господарювання, в тому числі, і від 
конфіскаційного оподаткування. 

Забезпечення свободи комерційного господарювання вимагає 
удосконалення законодавчої техніки викладення змісту ст. 42 Конституції 
України, зокрема в частині: 

- кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом за визначених в Конституції України  публічно-правових підстав 
для таких заборон. Такими підставами можуть бути інтереси життя, 
здоров‘я, недоторканість та безпека людини; суверенітет і територіальна 
цілісність, економічна та інформаційна безпека; екологічна безпека та 
екологічна рівновага, збереження генофонду Українського народу, 
використання об‘єктів права власності Українського народу та інші об‘єкти 
конституційно-правового регулювання. Застереження щодо діяльності 
«яка не заборонена законом» - відкриває шлях до неконтрольованого 
обмеження обсягу свободи комерційного господарювання актами 
поточного законодавства України; 

- підприємницька діяльність депутатів, посадових та службових 
осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування має не 
обмежуватись законом, а бути забороненою для названого кола осіб, 
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адже обмежується лише їх правосуб‘єктність;  
- право на комерційне господарювання повинне бути поширене 

також на господарські організації – юридичні особи і заборонено усім 
іншим категоріям юридичних осіб. 

Правові засоби гарантійного характеру свободи комерційного 
господарювання за типом елементів правовідносин поділяються на: 1) 
засоби законодавчої техніки фіксації прав та обов‘язків, включаючи 
балансування та кореспондування їх одне одному; 
2) встановлення підстав для юридичної відповідальності; 3) фіксація та 
обмеження кола повноважень господарської компетенції; 4) законодавче 
встановлення чіткого кореспондуючого зв‘язку між підставами, змістом 
повноважень та їх межами, а також способами реалізації повноважень в 
процесі нормативного закріплення господарської компетенції суб‘єктів 
організаційно-господарських повноважень; 5) визначення у законодавстві 
основних правових цінностей та механізму забезпечення їх пріоритету; 6) 
визначення цілей предметного правового спрямування нормативно-
правових актів; 7) забезпечення правових цінностей засобами 
конституційно-правового регулювання вищої юридичної сили, а також 
можливостями їх захисту органом конституційної юрисдикції; 8) 
забезпечення правових цінностей міжнародним зобов‘язанням держави 
нормами міжнародних договорів; 9) використання застережень від зміни 
законодавства у майбутньому. 
 

Ціленко В.А., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри господарського права  

 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТУВАННЯ  

НА БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ 
Вирішення значних проблем підприємств будівельного комплексу, 

поставлених сучасним етапом економічного розвитку країни, вимагає від 
кожного регіону обґрунтованого вибору найбільш доцільних і 
перспективних напрямів наукових досліджень та створення умов для 
широкого практичного використання їх результатів. 

Учасники правовідносин з капітального будівництва можуть 
виконувати різні функції і залежно від цього отримувати відповідне 
найменування, а саме: 1) Інвестор - це суб'єкт інвестиційної діяльності у 
сфері капітального будівництва, який приймає рішення про вкладення 
власних, позичкових або залучених коштів (інвестицій) в об'єкти 
інвестування, що належать до основних фондів; 2) Замовник - це суб'єкт 
інвестиційної діяльності в галузі капітального будівництва, що замовляє у 
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підрядника виконання проектно-вишукувальних, будівельних та 
пов'язаних з ними робіт. У ролі замовника може виступати сам інвестор 
або уповноважена ним особа, в тому числі консалтингова та/або 
інжинірингова організація, що спеціалізується на будівництві; 3) 
Підрядник - організація чи індивідуальний підприємець, що на договірних 
засадах за плату підряджається виконувати на замовлення замовника 
проектно-вишукувальні, будівельні та пов'язані з ними роботи. При цьому, 
серед учасників інвестиційної діяльності, інвестор ризикує не лише тому, 
що ініціює й фінансує цю діяльність, а й з огляду на те, що в нього не 
існує реальних можливостей ефективно контролювати якість будівельних 
робіт і їх належне виконання.  

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (ст.ст. 
5, 7) інвестор – це суб'єкт, який приймає рішення про інвестування 
капіталовкладень (власних, позичкових і залучених майнових та 
інтелектуальних цінностей) в об'єкти будівництва. Інвесторами можуть 
бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також 
держави в особі їх уповноважених органів. Закон закріплює права та 
обов'язки інвестора. Він, зокрема, самостійно визначає цілі, напрями, 
види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі 
будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом 
організації конкурсів і торгів. Інвестор має право володіти, користуватися і 
розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій відповідно до 
законодавства, має право передавати ці повноваження на основі 
договорів іншим суб'єктам у встановленому порядку. До обов'язків 
інвестора, зокрема, належать одержання необхідного дозволу або 
узгодження відповідних державних органів на будівництво, одержання 
позитивного висновку комплексної державної експертизи щодо 
додержання в проектах будівництва нормативів з питань санітарної 
безпеки населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної 
безпеки та інших. 

Крім суб‘єктів господарсько-виробничих відносин, що здійснюють 
будівництво і виконують функції замовників підрядників інвесторів тощо, 
суб‘єктами будівельної діяльності є також суб‘єкти організаційно-
господарських повноважень. Такими суб‘єктами є: КМУ, Мінрегіонбуд, 
його управління, відділи обласних і районних державних адміністрацій, 
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, а також 
районні і обласні державні адміністрації та органи місцевого 
самоврядування. 

І дійсно, окремі дослідники включають до суб‘єктного складу 
відносин, зокрема у капітальному будівництві підрядним способом за 
державні кошти: державу у особі уповноважених органів виконавчої 
влади, територіальну громаду у особі органів місцевого самоврядування 
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(замовники); будівельні організації (генеральний підрядник та підрядник).  
Будівельний підрядник виконує визначені (замовлені) замовником 

будівельні роботи, кінцевим результатом яких є закінчений будівництвом, 
тобто готовий до експлуатації, об´єкт. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про архітектурну 
діяльність» суб'єктами архітектурної діяльності є архітектори, інші особи, 
які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної документації, 
проектної документації для будівництва, реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту будинків і споруд, благоустрою, ландшафтних та 
садово-паркових об'єктів, науково-дослідній і викладацькій роботі, 
замовники проектів та будівництва об'єктів архітектури, підрядники на 
виконання проектних і будівельних робіт, виробники будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій, власники і користувачі об'єктів 
архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження у 
сфері містобудування. 

Очевидно, що їх також можна віднести до переліку суб‘єктів 
будівельної діяльності та визнати учасниками будівельного ринку. 

У сфері житлового будівництва, основними суб‘єктами відносин є 
управитель, установник управління, забудовник і страховик. Кожен з 
учасників сфери житлового будівництва може виступати та одночасно 
поєднувати різні якості. Установник управління є довірителем та може 
бути позичальником у межах механізму ФФБ або власником сертифікатів 
механізму ФОН. Управитель – замовником будівництва, позикодавцем 
або емітентом сертифікатів ФОН. Забудовник – генеральним підрядником 
та замовником будівництва. При цьому законодавець не завжди чітко 
розмежовує наведені ролі суб‘єктів житлового будівництва. Контроль за 
діяльністю управителів з приводу виконання умов дозвільних документів 
здійснюється Національним банком України та Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг. Подібна ситуація не може 
вважатися прийнятною з огляду на потребу консолідації функцій з 
регулювання діяльності управителів в межах єдиного державного органу, 
завданням якого буде нагляд за діяльністю управителів, гарантування 
прав інвесторів та впровадження спеціального підзаконного регулювання 
у сфері інвестування у житлове будівництво.  

В широкому розумінні суб'єктами будівельного ринку є, по-перше, 
інвестори; замовники; підрядники; проектно-дослідні організації; науково-
дослідні інститути; підприємства промисловості будівельних матеріалів, 
виробів, конструкцій; підприємства будівельного та дорожнього 
машинобудування; підприємства-виготовлювачі технологічного, 
енергетичного та іншого обладнання. 

По-друге, в контексті, архітектурної діяльності, архітектори, інші 
особи, які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної 
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документації, проектної документації для будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, благоустрою, 
ландшафтних та садово-паркових об'єктів, науково-дослідній і 
викладацькій роботі, замовники проектів та будівництва об'єктів 
архітектури, підрядники на виконання проектних і будівельних робіт, 
виробники будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, власники і 
користувачі об'єктів архітектури, а також органи влади, що реалізують 
свої повноваження у сфері містобудування. 

По-третє, в контексті житлового будівництва, управитель, 
установник управління, забудовник і страховик. 
 

Курило В.О., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри фінансового права 

 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СУДОВИХ ОРГАНІВ ПРИ 

РОЗГЛЯДІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ 
Потрібно зазначити, що спеціалізація судів, які здійснюють розгляд 

спорів за участю публічно-владного суб‘єкта, є доволі поширеною 
тенденцією у світовій практиці. В даному випадку, ми відмічаємо, що у 
низці держав на інституційно-організаційному рівні запроваджуються та в 
подальшому активно здійснюють свою діяльність ціла системи 
спеціалізованих фінансових судів (ФРН), податкових судів (США, Канада, 
Японія). Так, у США у 1924 році було створено Федеральний суд 
спеціальної юрисдикції – податковий суд США, який спочатку іменувався 
в якості Ради податкових апеляцій. 

Слід зазначити, що у 1969 році відповідний федеральний суд було 
остаточно сформовано в якості спеціально-юрисдикційного інституту 
судової влади – Податкового суду США. Даний судовий орган являється 
єдиним спеціалізованим судом, куди має право звернутися 
правозобов‘язаний суб‘єкт податкового права (платник податків) з 
позовною заявою до Федеральної податкової служби щодо сплати 
загальнообов‘язкових платежів. До інших судових органів відповідний 
платник податків  має право звернутися тільки у тому випадку, коли 
загальнообов‘язковий платіж буде сплачено, щоб у подальшому вимагати 
повернення переплаченої суми загальнообов‘язкових платежів або ж 
відшкодування завданих йому у зв‘язку з неправомірним донарахуванням 
податків збитків.  

Слід зазначити, що ще одним спеціалізованим судом США, до 
сфери компетенційних повноважень якого також входить вирішення 
податкових спорів, є Федеральний претензійний Суд. Даний суд 
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розглядає тільки ті податкові спори, які стосуються наявності великої за 
розміром претензії платника податків до Федерального Уряду США, яка 
пов‘язана не тільки із необґрунтованим стягненням федеральних за своїм 
характером загальнообов‘язкових платежів, але й також із невиконанням 
обов‘язків по контрактах, які попередньо були укладені із Урядом, діями 
чи бездіяльністю публічно-владних урядових інституцій. 

Що ж стосується України, то в рамках нашої держави такого роду 
ієрархії судових інститутів, які уповноважені на розгляд податкових 
спорів, не існує. В той же самий час функціонування окружних 
адміністративних судів, апеляційних адміністративних судів, Вищого 
адміністративного суду України та Судової палати в адміністративних 
справах Верховного Суду України забезпечує належність розгляду 
податкових спорів та формує підвалини об‘єктивності прийняття та 
підтвердження судових рішень у податкових спорах. 

Так, Є. А. Усенко зазначає, що судові рішення апеляційної інстанції 
у процесі вирішення спірного податкового правовідношення 
забезпечують гармонійне поєднання наступних двох тенденцій: 

а) забезпечення аналізу багатої судової практики в аспекті 
вирішення податкових спорів; 

б) прийняттям  узгоджених типових рішень на підставі тієї ж таки 
судової практики в рамках розгляду аналогічних спорів. 

Як відмічає автор, такого роду тенденції мають найбільший прояв в 
рамах судової діяльності Вищого адміністративного суду України і 
Верховного Суду України. При цьому вбачається за доцільне звернути 
увагу на доволі змістовне зауваження Д. О. Фурсова. Автор відмічає, що 
доволі тривалий час в професійні правосвідомості було превалюючим 
уявлення щодо неповторності, індивідуальності кожного окремо взятого 
судового спору. За вищезазначених умов оцінка всіх питань правового 
характеру може бути належним чином надана лише шляхом аналізу цієї 
конкретної ситуації. В той же самий час автор відмічає, що оцінка 
юридичних фактів та правозастосовчої практики реалізації  окремих 
нормативних приписів при вирішенні конкретного спору є нічим іншим як 
фактичним проявом загальних правил у діяльності  судових органів в 
аспекті реалізації функцій інститутів судової влади.  

Потрібно відмітити, що спеціалізовані податкові суди у Сполучених 
Штатах Америки застосовують нормативні приписи менш суворого 
характеру, за посередництвом яких здійснюється процедурна 
регламентація  поведінки учасників відповідних судових процедур із 
вирішення податкових спорів. В аспекті вищесказаного ми відмічаємо, що 
спеціалізовані податкові суди США можуть дозволити представляти 
інтереси правозобов‘язаних суб‘єктів податкового права (платників 
податків) у рамках відповідних судових процедур непрофесійним 



141 

 

повіреним, дозволяє учасникам податкового спору до розгляду справи по 
суті у неофіційному порядку обмінюватися інформацією та документами, 
які перебувають в їхньому розпорядженні. 

Окремі справи можуть розглядатися суддями відповідних судів з 
виїздом в інші штати та міста за умови, що там є наявними спеціальні 
приміщення для проведення відповідних судових процедур. Незважаючи 
на значну кількість позовних заяв, які  надходять до спеціалізованих 
податкових судів (щорічно приблизно 70–80 тис. справ, які стосуються 
спірних правовідношень у сфері оподаткування), більшість із них 
вирішується учасниками такого спору до їх безпосереднього розгляду в 
рамках судових процедур, шляхом укладення угоди між сторонами спору. 
Крім цього, ми відмічаємо, що суд здійснює усестороннє сприяння 
вирішенню податкового спору шляхом досягнення домовленості між 
конфліктуючими сторонами, яка в тому числі може бути досягнута вже 
після прийняття справи до розгляду. Як зазначає Єфремов Л., такого 
роду практика призводить до того, що в рамках судових процедур 
вирішується не більше 10 % спорів, які знаходяться на розгляді у 
відповідних спеціалізованих судів. 
 

Шутлів Д.С., 
Університет Державної фіскальної служби України, 

здобувач кафедри фінансового права 
 

ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗМЕНШЕННЯ БЮДЖЕТНИХ 
АСИГНУВАНЬ В УКРАЇНІ 

Одним із заходів впливу, які наразі можуть застосовуватись за 
порушення бюджетного законодавства є зменшення бюджетних 
асигнувань. При цьому зменшення бюджетних асигнувань застосовується 
за вчинення таких правопорушень: а) нецільове використання бюджетних 
коштів; б) здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету 
без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням 
всупереч цьому Кодексу чи закону про Державний бюджет України; в) 
здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних 
бюджетів всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про 
Державний бюджет України (п. 4 ч. 1 ст. 117 Бюджетного кодексу 
України). 

У разі нецільового використання бюджетних коштів зменшення 
бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів здійснюється на 
суму такого використання, при здійсненні видатків або надання кредитів 

(як без встановлених бюджетних призначень, так і з перевищеними) ‒ на 
суму таких видатків або наданих кредитів, при здійсненні видатків на 
утримання бюджетної установи з різних бюджетів ‒ на суму бюджетних 
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коштів, які використані бюджетною установою з іншого бюджету, ніж той, 
з якого вона утримується. Зменшення бюджетних асигнувань за раніше 
виявлені (в тому числі іншим органом, уповноваженим здійснювати 
контроль за дотриманням бюджетного законодавства) і усунені 
порушення бюджетного законодавства не допускається (за винятком 
бюджетних асигнувань за захищеними видатками відповідного бюджету). 

Документальною підставою для зменшення бюджетних асигнувань 
є протокол про порушення бюджетного законодавства або акт ревізії, в 
якому зафіксовано факт вчинення розпорядником бюджетних коштів у 
поточному чи минулих роках одного із вказаних порушень бюджетного 
законодавства.  

Далі контролюючий орган протягом 10 робочих днів з дати 
підписання протоколу про таке правопорушення посадовою особою, яка 
його склала та керівником відповідного органу або реєстрації акта ревізії 
подає до Міністерства фінансів України (місцевого фінансового органу, 
головного розпорядника коштів відповідного бюджету) протокол про 
порушення бюджетного законодавства або засвідчену підписом керівника 
контролюючого органу копію акта ревізії, що скріплений печаткою такого 
органу. У разі, якщо до акта ревізії наявні заперечення (зауваження), такі 
документи подаються з дати надання письмового висновку щодо таких 
заперечень чи зауважень.  

Одночасно з поданням вказаних документів керівник 
контролюючого органу приймає рішення про зупинення операцій з 
бюджетними коштами розпорядника бюджетних коштів, який вчинив 
порушення бюджетного законодавства. Відзначимо, що зупинення 
операцій з бюджетними коштами є окремим заходом впливу за 
порушення бюджетного законодавства (п. 2 ч.1 ст. 117 Бюджетного 
кодексу України). Такий захід може застосовуватись за низку 
правопорушень, серед яких й ті, за які передбачено зменшення 
бюджетних асигнувань.  

Протягом 5 днів після надходження відповідних документів Міністр 
фінансів (керівник місцевого фінансового органу або головний 
розпорядник коштів відповідного бюджету) приймає рішення про 
зменшення бюджетних асигнувань у поточному бюджетному періоді чітко 
визначеному розпоряднику бюджетних коштів. Як ми вже вказували, 
зменшення бюджетних асигнувань може відбуватися двома шляхами: а) 
внесенням змін до розпису (кошторису) відповідного бюджету; б) 
внесенням змін до закону про Державний бюджет (рішення про місцевий 
бюджет) у встановленому порядку. Відповідно до абз. 2 п. 6 Порядку 
зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, до 
помісячного розпису асигнувань відповідного бюджету вносяться зміни 
шляхом збалансованого за місяцями коригування обсягу асигнувань у 
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поточному бюджетному періоді на наступні місяці до внесення 
відповідних змін у бюджетні призначення державного чи місцевого 
бюджету. 

Рішення про зменшення бюджетних асигнувань приймається за 
кодами економічної класифікації видатків бюджету, класифікації 
кредитування бюджету та відповідною бюджетною програмою (кодами 
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), за 
якими встановлено порушення бюджетного законодавства, крім 
бюджетних асигнувань за захищеними видатками відповідного бюджету.  

У разі, якщо має місце факт вчинення порушення бюджетного 
законодавства за захищеними видатками бюджету, а також, якщо на 
момент прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань обсяг 
невикористаних бюджетних асигнувань за відповідними кодами 
економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування 
бюджету та бюджетною програмою (кодами тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів) недостатній для зменшення 
бюджетних асигнувань, рішення про зменшення бюджетних асигнувань 
приймається за іншими кодами економічної класифікації  видатків 
бюджету та класифікації кредитування бюджету за такою чи іншою 
бюджетною програмою (кодами тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів). 

 Із наведеного констатуємо, що при наявності однієї з таких підстав 
(1) вчинення порушення бюджетного законодавства та (2) недостатність 
обсягу невикористаних бюджетних асигнувань для зменшення бюджетних 
асигнувань, передбачена можливість зменшення таких асигнувань за 
іншими  кодами бюджетної класифікації чи іншою бюджетною програмою. 
З приводу цього хотілося б дещо зазначити. На наш погляд, при 
здійсненні порушення бюджетного законодавства за захищеними 
видатками бюджету такий підхід є аргументованим. Це обумовлено 
сутністю та складом захищених видатків (ст. 55 Бюджетного кодексу 
України). 

Що стосується можливості зменшення бюджетних асигнувань за 
іншою бюджетною програмою у разі недостатності обсягу невикористаних 
бюджетних асигнувань, то це питання видається дискусійним. Бюджетна 
програма являє собою сукупність заходів спрямованих на досягнення 
єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та 
реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до 
покладених на нього функцій. Як вбачається, для фінансування кожної 
бюджетної програми виділяється відповідний обсяг грошових коштів і 
надаються права відповідному розпоряднику бюджетних коштів щодо 
реалізації таких заходів. Такі кошти мають відповідне цільове 
призначення і повинні використовуватись для досягнення мети, заявленої 
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у конкретній бюджетній програмі. З урахуванням цього видається 
нелогічно зменшувати бюджетних асигнувань за іншою бюджетною 
програмою. Можливо, при такій ситуації доцільно застосовувати інший 
захід впливу за порушення бюджетного законодавства.  

При цьому у 4 п. 8 Порядку зменшення бюджетних асигнувань 
розпорядникам бюджетних коштів вказується, що недостатність 
невикористаних бюджетних асигнувань у поточному році за бюджетними 
програмами (кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів) у цілому для зменшення бюджетних асигнувань є 
підставою для перегляду Міністром фінансів (керівником місцевого 
фінансового органу, головним розпорядником коштів відповідного 
бюджету) обсягів бюджетних асигнувань відповідному розпоряднику 
бюджетних коштів на наступні бюджетні періоди в сторону зменшення 
планових граничних обсягів видатків та надання кредитів. 

У законодавстві передбачені й особливості зменшення бюджетних 
асигнувань за фактом правопорушення за спеціальним фондом бюджету. 
За загальним правилом, у випадку встановлення факту порушення 
бюджетного законодавства за спеціальним фондом відповідного бюджету 
рішення про зменшення бюджетних асигнувань приймається за 
загальним фондом. У той же час, якщо розпорядник бюджетних коштів 
утримується виключно за рахунок коштів  спеціального фонду 
відповідного бюджету, то рішення про зменшення бюджетних асигнувань 
у такому випадку приймається за бюджетними асигнуваннями 
спеціального фонду бюджету відповідного рівня. Із наведеного випливає, 
що при здійсненні порушення бюджетного законодавства за спеціальним 
фондом відповідного бюджету зменшення бюджетних асигнувань може 
відбуватися як за загальним фондом, так і за спеціальним. У першому 

випадку йдеться про змішане фінансування, у другому ‒ фінансування 
виключно за рахунок коштів спеціального фонду. 

Рішення про зменшення бюджетних асигнувань доводиться до 
відома Державного казначейства, його територіального органу, який 
здійснює обслуговування розпорядника бюджетних коштів, та до 
контролюючого органу, за документами якого прийнято таке рішення, 
протягом двох робочих днів з дати прийняття такого рішення.  

У випадку неприйняття рішення про зменшення бюджетних 
асигнувань про це письмово інформується відповідний контролюючий 
орган з обґрунтуванням причин протягом зазначеного строку. При цьому 
законодавець не вказує, які саме причини (за наявності вказаних 
документів, що свідчать про порушення бюджетного законодавства) 
можуть бути підставою для неприйняття рішення про зменшення 
бюджетних асигнувань розпорядника бюджетних коштів. Ми вважаємо, 
що це також є не зовсім позитивним аспектом правового регулювання 
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зазначеного заходу впливу за порушення бюджетного законодавства. 
Таким чином, на підставі проведеного аналізу порядку зменшення 

бюджетних асигнувань, констатуємо, що це  правовідновлювальний захід 
впливу, оскільки його застосування не лише сприяє припиненню 
протиправної поведінки відповідного розпорядника бюджетних коштів, а й 
спрямоване на поновлення, існуючого до вчинення правопорушення, 
правового становища держави й територіальних громад як власників 
бюджетних коштів. Також підкреслимо необхідність узгодження й 
удосконалення положень Бюджетного кодексу України та тих 
нормативно-правових актів, якими деталізується порядок застосування 
відповідного заходу впливу. 
 

Останіна А.В.,  
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри господарського права  

 
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Світова фарміндустрія за останні роки відчула значні зміни які 

пов‘язанні як, з процесами глобалізації, так і з процесами освоєння 
фармацевтичних технологій. В цілому проблема забезпечення 
інноваційного характеру економічного розвитку є універсальною. Але 
виходячи з того, що фармацевтичний сектор національної економіки є 
доволі специфічним за конфігурацією розподілу суспільних інтересів, а 
відтак і засобів правового регулювання, необхідно будувати інноваційну 
та господарсько-правову політику щодо такого об‘єкту окремо.  

Специфічними особливостями вітчизняного ринку фармацевтичної 
продукції є те, що він представлений цілою низкою потужних підприємств, 
але виробництво яких зосереджено щодо, так званих, дженериків, тобто 
ліків, терміни охорони прав інтелектуальної власності на які вже спливли. 
Такі лікарські засоби за визначенням не є інноваційними. Тому ключовим 
завданням інноваційної політики в галузі є стимулювання національних 
суб‘єктів господарювання до інвестування в нові розробки лікарських 
засобів та запровадження таких розробок у масштабне виробництво з 
перспективою експорту відповідної продукції.  

Поняття інновації включає три концепції. Комерційна концепція 
передбачає будь-яке новий лікарський засіб, нове показання до його 
застосування, нову форму випуску, новий метод лікування. Технологічна 
концепція передбачає будь-яку виробничу інновацію: використання 
біотехнології, нову систему доставки препарату, або відбір ізомеру або 
метаболіти препарату. Однак єдина концепція, яка зачіпає безпосередньо 
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лікаря, це терапевтична інновація: новий метод лікування, що забезпечує 
перевагу для пацієнта в порівнянні з існуючими способами: більш 
ефективний, більш безпечний або більш зручний. 

Між тим, з точки зору окремих дослідників, під інноваційним, або 
оригінальним, препаратом (брендом) у світовій практиці розуміють нову 
активну речовину (хімічну субстанцію), раніше яке не використовується, 
або вже відоме лікарська речовина, яка застосовується в іншій дозі або 
іншим способом надходить в організм. 

Розробка інноваційного лікарського препарату являє собою 
трудомісткий багаторічний процес і супроводжується значними 
матеріальними витратами, відбиваються на вартості препарату. Його 
створення починається з комп'ютерного моделювання молекули, в 
процесі якого може бути виявлено до декількох тисяч потенційно 
активних структур, тільки одна з яких в кінцевому рахунку може стати 
повноцінним лікарським засобом. 

Реалізація такого завдання потребує створення або суттєвого 
розвитку науково-дослідної бази відповідних підприємств або окремих 
незалежних суб‘єктів, що самостійно спеціалізуються на створенні таких 
розробок з метою їх подальшої ринкової комерціалізації. Фактично, мова 
йде про необхідність створення окремої (локальної) інноваційної системи 
саме в фармацевтичному секторі національної економіки. Зрозуміло, що 
таке завдання передбачає потребу у відповідному законодавчому 
супроводжені. 

Разом з тим, при створенні інноваційного продукту переслідується 
наступні цілі. Це або створення нового хімічного / біологічного засобу з 
унікальною дією на хворобу, або одержання нових хімічних речовин, або 
нових лікарських форм з поліпшеними фармакокінетичними 
властивостями, або розробка нових засобів доставки ліків. 

Між тим, продукція вітчизняного фармацевтичного виробництва 
сконцентрована в основному в нижньому ціновому сегменті, а потреби в 
ефективних лікарських засобах з високою доданою вартістю 
задовольняються в основному іноземними фармацевтичними 
компаніями. Широке застосування дженериків, тобто лікарських засобів, 
що втратили право патентного захисту не створює передумов для 
організації інноваційних виробництв всередині країни, а також робить її 
залежною від імпорту інноваційної продукції, що підриває питання 
національної безпеки.  

Існуюча на даний момент ситуація, при якій вітчизняні 
фармацевтичні виробники практично не представлені в ніші інноваційної 
продукції, обґрунтовує необхідність розробки і реалізації заходів щодо 
підвищення потенціалу вітчизняного фармацевтичного сектора. 

Аналіз механізму діяльності та фінансування розробки виробництва 
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інноваційної фармацевтичної продукції передбачає виявлення його 
основних складових. Поряд з фінансуванням НДДКР важливою 
складовою в моделі формування фінансового результату діяльності 
фармвиробника інноваційної фармацевтичної продукції є витрати на її 
просування і маркетинг. Виступаючи свого роду каталізатором процесу 
формування фінансового результату, інвестиції в маркетинг лікарських 
засобів, на відміну від інвестиції в НДДКР, націлені на короткострокові 
перспективи. Таким чином, на стику коротко- і довгострокових перспектив 
розвитку фармацевтичного підприємства, визначається необхідність 
досягнення балансу інвестицій в наукові дослідження і в маркетинг. 

Сучасний ринок фармацевтичної продукції являє собою 
багаторівневу систему і, до недавнього часу, зі стабільно високими 
темпами зростання виробництва, продажів і значними показниками 
рентабельності. На сьогодні промислове виробництво фармацевтичних 
препаратів в Україні здійснюють близько 120 підприємств. 

В умовах стабільного економічного розвитку, стан вітчизняного 
ринку фармпродукції характеризувався, по-перше, значною часткою 
імпорту, по-друге, переважанням серед продукції застарілих, клінічно 
неефективних лікарських засобів.  

Так, ще в 2013 році український фармацевтичний ринок залишався 
імпортозалежним. Протягом року спостерігалось збільшення обсягів 
імпорту фармацевтичної продукції, що пов‘язано з відновленням 
активності основних компаній дистриб‘юторів, стабілізацією валютних 
курсів і деяким збільшенням попиту на лікарські засоби з більшою 
доданою вартістю. Основними імпортерами були такі країни, як: 
Германія, Індія, Франція, Угорщина, Італія, Словенія та інші країни. Крім 
того, структура сировинної бази українських підприємств виробників 
фармацевтичної продукції також була залежною від імпортних поставок 
основної сировини та матеріалів. При цьому сировина та матеріали 
українського виробництва представлені насамперед допоміжними 
матеріалами.  

Таким чином, інноваційне законодавство має чітко визначити 
джерела фінансування заходів інноваційної діяльності на 
фармацевтичному ринку, а саме: 1) власні кошти підприємств, шляхом: 
заохочення активної інвестиційної поведінки суб‘єктів господарювання, 
підвищення застосування амортизації як джерела інвестицій, в тому числі 
за рахунок прискореної амортизації; сприяння створення виробничих 
об‘єднань з метою концентрації фінансових ресурсів і подальшого їх 
спрямування на інноваційну реструктуризацію; удосконалення механізмів 
оподаткування підприємств, з метою підвищення інвестиційних 
можливостей; 2) державні інвестиційні ресурси, шляхом: запровадження 
нових підходів у проведенні державної інноваційної політики, зокрема 
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за допомогою венчурного капіталу; кредитування інноваційних проектів 
на пільгових умовах, а також на умовах майнового забезпечення і 
державних гарантій їх повернення.  

 
Довбенко К.О., 

 Національного юридичного університету 
 імені Ярослава Мудрого, 

Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 3 курс, 12 група 
 

ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 Інститут представництва формувався протягом тривалого часу, 

починаючи з часів Давнього Риму, де його спочатку розуміли як 
правозаступництво. Це було обумовлено тим, що представники 
вважалися захисниками, які не тільки представляли, а й захищали 
інтереси осіб. Такий захист здійснювався на підставі угоди, в основі якої 
лежала добра воля сторін, що і стало підставою виникнення 
добровільного представництва. У римському праві було також і 
обов‘язкове представництво, яке виникало незалежно від бажання сторін 
(наприклад, дії опікуна в інтересах, тих, кого опікають). 

Здійснюючи аналіз чинного Цивільного процесуального кодексу 
(далі – Кодекс) та кодексів УРСР, вчені намагалися розробити єдине 
поняття представництва, так як ані у чинному Кодексі, ані у попередніх 
кодексах такого визначення не було.  

Варто зазначити, що закон закріплює не лише представника як 
учасника цивільного процесу та вимоги до нього, але й коло осіб, які 
можуть представляти інтереси в суді. Зокрема, поряд із іншими особами, 
які досягли 18 років і мають цивільну процесуальну дієздатність, 
представником у суді може бути адвокат. Правове регулювання участі 
такого суб‘єкта регулюється не лише цивільним процесуальним 
законодавством, а й спеціальними законами та іншими підзаконними 
нормативно-правовими актами. Аналіз цієї сукупності правових актів дає 
змогу нам говорити про те, що в умовах сьогодення актуальними 
проблемами, пов‘язаними із участю адвоката у цивільному процесі, є: 
визначення його правового статусу у цивільному процесі; виокремлення 
особливостей участі адвокатів у цивільній справі у разі їх множинності; 
дослідження механізму реалізації адвокатами цивільних процесуальних 
прав та обов‘язків у різних видах судочинства тощо.  

Відповідно до абз. 1 п. 3.2 мотивувальної частини Рішення КСУ від 
30.09.2009 «правова допомога є багатоаспектною,  різною за змістом, 
обсягом та формами і може включати консультації, роз'яснення, 
складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення 
представництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від  



149 

 

обвинувачення тощо. Вибір форми та суб'єкта надання такої допомоги 
залежить від волі особи, яка бажає її отримати…»  

Якщо ми звернемося до тексту Рішення КСУ від 16.11.2000, а саме 
до абз. 8, 9 мотивувальної частини, то КСУ зазначає, що «проаналізовані 
міжнародні акти передбачають право  кожного  обвинуваченого захищати 
себе особисто або через вільно вибраного ним на власний розсуд 
захисника з-поміж  юристів, які можуть надати ефективний  правовий 
захист. Ці положення міжнародно-правових актів щодо права фізичної 
особи на захист від обвинувачення відтворені у положеннях частини 
першої статті 59 Основного Закону,  які закріплюють право кожної 
фізичної особи на правову допомогу і право вільного вибору захисника з 
метою захисту від обвинувачення.  

Таким чином, ми можемо спостерігати, що КСУ прямо встановлює, 
що жодних обмежень для особи, яка має намір бути представником, 
немає, а інститут адвокатури виступає лише однією з гарантій права 
особи на захист. Така позиція КСУ відповідає змісту п. с ч. 3 ст. 6 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року: 
«Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права: … c) захищати себе особисто чи 
використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний 
розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги 
захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають 
інтереси правосуддя…» . 

Але не всі міжнародно-правові акти регулюють подібно питання 
представництва. Деякі з них прямо передбачають, що представником 
особи має бути юрист (особа, яка володіє спеціальними знаннями) або 
адвокат (особа, яка наділена відповідним статусом). Згідно з п. 19 
Основних принципів, що стосуються ролі юристів від 07.09.1990: «Ни 
один суд или административный орган, в котором признается право на 
адвоката, не отказывается признавать права юриста отстаивать в суде 
интересы своего клиента, за исключением тех случаев, когда юристу 
было отказано в праве выполнять свои профессиональные обязанности 
в соответствии с национальным правом и практикой и в соответствии с 
настоящими принципами» . Відповідно до п. 5 Резолюції (78) 8 Комітету 
Міністрів Ради Європи про юридичну допомогу та консультації: 
«Юридическая помощь всегда должна осуществляться лицом, имеющим 
право практиковать в качестве адвоката в соответствии с юридическими 
нормами данного государства…». Отже, здійснивши порівняння цих двох 
положень, ми можемо стверджувати, що: 1) вони іншим чином регулюють 
питання інституту представництва, аніж Конвенція; 2) Резолюція 
встановлює більш імперативні вимоги до представника, ніж Основні 
принципи, що стосуються ролі юристів. 
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Особливе значення для врегулювання питання щодо 
представництва між національним та міжнародним законодавством має 
правова позиція Європейського Суду з прав людини, викладена у п. 39 
справи «Шабельник проти України» від 19.02.2009: «Щодо скарги 
заявника на відмову національних судів дозволити його матері бути його 
додатковим (законним) представником під час судового провадження у 
справі Суд  нагадує, що передбачене цим положенням право на 
юридичного представника, вибраного на власний розсуд, не має 
абсолютного характеру. Законодавча вимога наявності у захисника 
юридичної освіти не є порушенням згаданого вище положення…» . 
Оскільки вітчизняне законодавство визнає право судів спиратися на 
практику Європейського Суду при розгляді справ, то можна вважати, що 
при виникненні питання стосовно особи, яка може бути представником, 
суди можуть прямо посилатися на це рішення. 

На даний час має місце реформування  процесуального 
законодавства, яке має на меті закріпити так звану «монополію» 
адвокатури, тобто інтереси особи у суді на договірних засадах може 
представляти лише адвокат. При наданні оцінки таким рішенням 
законодавця, виникає ряд питань. Оскільки Україна йде європейським 
шляхом, спрямованим на встановлення єдиних стандартів у всіх сферах 
життєдіяльності, включаючи правову, то наша держава має 
дотримуватися положень міжнародних актів, але як це зробити, якщо 
вони суперечать один одному? І яким чином можна узгодити суперечливі 
положення, щоб гарантувати кожній особі право на належний правовий 
захист? На жаль, однозначних відповідей на ці питання немає, а тому ми 
вважаємо, що вітчизняний законодавець має виходити із порівняння 
судової практики, коли представництво здійснювалось будь-якою особою, 
та коли воно здійснювалось адвокатом. Визначення відповідних 
результатів дасть змогу створити певну правову модель представництва 
у цивільному процесі. 

Науковий керівник: асистент кафедри цивільного процесу 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Семенець О.І. 

 

Омаров А.М., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
аспірант кафедри господарського права 

 

ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
Проблематика правового забезпечення малого бізнесу почала 

підійматися у наукових колах на початку 90-х років ХХ сторіччя, коли у 
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результаті здобуття Україною незалежності, підприємництво, в тому числі 
й мале підприємництво, вже не кваліфікувалося як таке, що суперечить 
інтересам держави.  

Малий бізнес почав розглядатися як невід‘ємне явище ринкової 
економіки, яка тоді перебувала на початковій фазі становлення. 
З‘явилось розуміння суті та значення малого бізнесу, розуміння того, що 
він є провідним сектором ринкової економіки, здійснює структурну 
перебудову економіки, створює додаткові робочі місця, має високу 
мобільність, формує новий соціальний прошарок підприємців-власників, 
сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції. Вказаним 
питання, у тій чи іншій мірі, приділяли увагу Н. Бех, З.С. Варналій, 
Т.М. Кошелева, Н.Н. Мартинова, Н.І. Невичілова, Н.С. Поповенко, 
Л.В. Хомко та інші. 

На сьогодні малий бізнес є найбільш поширеним видом 
підприємницької діяльності в Україні. Підприємницька діяльність може 
здійснюватися в різних масштабах, а тому підприємництво можна 
розподілити на мале, середнє та велике. Тісний взаємозв‘язок між 
великим і малим бізнесом дає плідні результати на рівні національної 
економіки. Не дивно, що економіка західних країн вже давно ґрунтується 
на двох засадах – на великих організаційно-господарських структурах та 
малому бізнесі. Перша надає їй стабільності й керованості, відкриває 
шлях до великомасштабної реалізації науково-технічних інновацій; друга 
створює конкурентне середовище, забезпечує виробництву гнучкість та 
індивідуалізацію. Внесок малих підприємств у ВВП різних країн на 
початок третього тисячоліття був такий: Японія – 70 %, США – 50 %, 
Німеччина – 48 %; Україна – 9–10 %. Зайнятість працюючого населення 
різних країн у малому бізнесі склала: Японія – 78 %; Європейський союз – 
70 %; США – 60 %; Україна – менше ніж 11%. 

Правовим визначенням малого підприємництва на законодавчому 
рівні можна вважати визначення у ст. 42 Конституції України право на 
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Визначення 
підприємництва як самостійної, ініціативної, систематичної господарської 
діяльності, що здійснюється суб‘єктами господарювання (підприємцями) з 
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 
прибутку у Розділі 4 Господарського кодексу України (далі – ГКУ). У ч. 2 
ст. 2 Закону України «Про підприємства в Україні», який втратив чинність 
у 2003 році у зв‘язку із прийняттям ГКУ, критерієм віднесення 
підприємства до категорії малого була сфера економічної діяльності та 
кількість осіб, які в ньому працювали. 

На сьогодні, зокрема, у ч. 3 ст. 55 ГКУ визначено, які особи 
належать до суб‘єктів малого підприємництва, у тому числі, 
мікропідприємництва, критеріями розподілу є середня кількість 
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працівників за звітний період, річний дохід від будь-якої діяльності. 
Проаналізувавши принципіальне новий підхід до визначення та критеріїв 
малого підприємництва, хочемо відмітити, вдалу спробу розмежувати 
суб‘єктів мікропідприємництва та суб‘єктів малого підприємництва. 

Водночас важливими та суперечливими є положення Закону 
України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні», що, окрім того, що визначає правові та 
економічні засади державної політики у сфері підтримки та розвитку 
малого і середнього підприємництва, визначає мету державної політики у 
сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, визначено 
основні напрямами державної політики у сфері розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні, поєднує розподілені у ГКУ поняття 
«суб‘єкти мікропідприємництва» та «суб‘єкти малого підприємництва», 
чим самим встановлює додаткову «невідповідність» нормативно-
правових актів. Положення вищезазначеного Закону щодо засад, мети, 
основних напрямків діяльності та впливу держави носять, здебільшого, 
декларативний характер, що по-перше, пов‘язано із неефективно 
закріплених чи невідповідних одна одній норм законодавства, 
направлена на регулювання однакових або тотожних відносин, по-друге, 
засвідчує неефективність пов‘язану з неконкретизованістю програми 
розвиту малого підприємництва на рівні державної економічної політики, 
по-третє, неефективність пов‘язана з проблемами державного 
фінансування, що перешкоджає виконанню запланованих програм та 
впровадженню дієвих реформ. 

Слід підкреслити, що розвиток малого бізнесу несе в собі безліч 
перспектив: збільшення числа власників, а значить, формування 
середнього класу – головного гаранта політичної стабільності в 
демократичному суспільстві; зростання частки економічно активного 
населення, що збільшує доходи громадян і згладжує диспропорції у 
добробуті різних соціальних груп; створення нових робочих місць з 
відносно низькими витратами, особливо в сфері обслуговування; 
підготовка кадрів за рахунок використання працівників з обмеженою 
формальною освітою, які набувають свою кваліфікацію на місці роботи; 
ліквідація монополії виробників, створення конкурентного середовища; 
поліпшення взаємозв'язку між різними секторами економіки; розробка 
нововведень. 

Разом з цим, фахівці зазначають, що на сьогодні виникає ряд 
проблем у сфері правового забезпечення малого підприємництва. 
Зокрема, виникають труднощі у зв‘язку із отриманням суб‘єктами малого 
підприємництва кредитних ресурсів, недостатня державна фінансова 
підтримка малого бізнесу; нерозвинутність системи мікрофінансування; 
недостатня увага розвитку і використанню різних схем лізингу як 
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інструмента фінансування інвестиційних проектів малого підприємництва. 
На жаль, в державних програмах підтримки малого бізнесу відсутні 
ефективні дієві механізми фінансово-кредитної, податкової політики, 
гарантій здійснення підприємницької діяльності, система державних 
органів, які б забезпечували створення рівних умов для розвитку різних 
форм бізнесу. 

Ґрунтуючись на вищезазначеному, стає явним, що проблеми у 
сфері діяльності малого бізнесу різнорідні. Подолання їх можливе лише 
комплексним шляхом. Наприклад одним із методів позитивної співпраці з 
державою, вбачаємо в виокремленні певних потенціальних регіонів та 
впровадження програм безпосереднього впливу на розвиток 
підприємництва.  

Досвід розвинених країн свідчить, що для успішного здійснення 
інноваційної діяльності варто використовувати спеціальні території 
пріоритетного розвитку й науково-технічні зони, де створюється та діє 
спеціальний правовий режим, орієнтований на розвиток наукового і 
виробничого потенціалу регіону шляхом стимулювання фундаментальних 
досліджень, подальше впровадження наукових розробок у виробництво із 
залученням суб‘єктів малого підприємництва. За рахунок можливостей 
швидко переорієнтуватися та пристосуватися до змін зовнішнього 
середовища через суб‘єкти малого підприємництва набагато легше 
впроваджувати інновації на виробництві, у промисловості, сільському 
господарстві тощо. У передових країнах світу такі суб‘єкти успішно 
функціонують у складі великих виробничо-промислових комплексах, 
фінансово-промислових групах. Переконливим для України є приклад 
Угорщини, однієї з «нових» країн Європейського Союзу, де значні зусилля 
держави спрямовуються на розвиток інноваційних виробництв у 
депресивних регіонах. 

Беззаперечним є факт, що успішний розвиток науково-технічної та 
інноваційної діяльності неможливий без обґрунтованого, прозорого, 
ефективного розподілу пріоритетів розвитку з урахуванням специфіки 
території та наявності потенційних суб‘єктів господарювання, діяльність 
яких визначатиме розвиток нових напрямків, створення робочих місць, 
створення добросовісної конкуренції. 

Враховуючи позитивний вплив стимулювання інноваційної 
діяльності суб‘єктів малого підприємництва на соціально-економічний 
розвиток регіонів країни, органи державної влади в Україні при розподілі 
внутрішніх інвестицій у національну економіку повинні аналізувати 
потенціал територій. 

Підкреслимо, що не аби який внесок для розвитку малого бізнесу з 
боку органів державної і місцевої влади стало б надання суб‘єктам 
господарювання фінансової, інформаційної, консультаційної підтримки. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ  
ПОНЯТТЯ «МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ» 

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні 
відносини являють собою відносини між державою, Автономною 
Республікою Крим та територіальними громадами щодо забезпечення 
відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для 
виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами 
України. При цьому метою таких відносин є забезпечення відповідності 
повноважень на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами 
за бюджетами, та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати 
виконання цих повноважень. Зазначимо, що існування міжбюджетних 
відносин об‘єктивно обумовлено суспільною потребою у перерозподілі 
бюджетних коштів від бюджетів економічно розвинених адміністративно-
територіальних одиниць на користь бюджетів тих територіальних громад, 
які не мають належного фінансового забезпечення. 

У Бюджетному кодексі Республіки Білорусь міжбюджетні відносини 
визначаються як такі, що виникають при здійсненні бюджетного процесу 
між органами державного управління, органами місцевого 
самоврядування та самоуправління.

 
Метою реалізації міжбюджетних 

відносин є відповідність повноважень державних органів на здійснення 
видатків, закріплених законодавчими актами за державним та місцевими 
бюджетами, й бюджетними ресурсами, які мають забезпечити виконання 
цих повноважень. Не дивлячись на різні підходи до визначення таких 
відносин, їх суб‘єктний склад, мета міжбюджетних відносин співпадає. 

Згідно з ч.1 ст. 42 Бюджетного кодексу Республіки Казахстан, 
міжбюджетні відносини виникають між республіканським, обласними 
бюджетами, бюджетами міста республіканського значення, столиці, 
районів (міст обласного значення) в бюджетному процесі. В названій 
статті деталізується, що засновуються вони на чіткому розмежуванні 
функцій і повноважень між рівнями державного управління, єдиному 
розподілі надходжень і витрат між республіканським, обласними 
бюджетами, бюджетами міста республіканського значення, столиці, 
районів (міст обласного значення), а також на єдності та прозорості 
методів визначення міжбюджетних трансфертів. Виходячи з цього, можна 
констатувати, зміст міжбюджетних відносин полягає у (а) розмежуванні 
повноважень та функцій між різними органами влади й (б) наданням 
міжбюджетних трансфертів. Бюджетним законодавством відповідних 
країн по-різному визначається зміст міжбюджетних відносин, що 
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обумовлено відмінностями форми державного устрою і, як наслідок, 
бюджетного устрою. 

У науковій літературі також відсутня одностайна позиція стосовно 
визначення категорії «міжбюджетні відносини». Як вбачається, це 
пов‘язано із подвійною природою міжбюджетних відносин. Йдеться про 
те, що міжбюджетні відносини мають не лише правову, а й економічну 
природу. Наприклад, О. Г. Бєжаєв. вважає, що міжбюджетні відносини – 
це економіко-правові відносини, що виникають між органами державної 
влади і органами місцевого самоврядування в ході бюджетного процесу з 
приводу розмежування на постійній або довготривалій основі видаткових 
повноважень, прибутків, що поступають в бюджетну систему країни, 
визначення нормативів закріплення на постійній і довготривалій основі 
державних і місцевих податків, перерозподілу коштів з бюджетів 
вищестоящих рівнів в нижчестоящі в порядку бюджетного регулювання, 
відшкодування витрат, пов'язаних з передачею видаткових повноважень 
або ухваленням рішень, що викликали додаткові витрати або втрати 
прибутків інших бюджетів, передачі коштів у формі дотацій, субвенцій, 
субсидій тимчасової фінансової допомоги на поворотній платній і 
безкоштовній основі, а також об'єднання коштів для фінансування витрат 
на користь різних рівнів влади і різних територій одного рівня влади. 
Окрім подвійної природи міжбюджетних відносин, автор наголошує на їх 
здійсненні у перебігу бюджетного процесу, а також щодо передачі коштів 
у вигляді міжбюджетних трансфертів, що є логічним. У той же час постає 
низка запитань, пов‘язаних із використанням специфічної термінології. 
Зокрема, науковець вказує на «розподіл прибутків, що поступають в 
бюджетну систему країни», «втрата прибутків інших бюджетів» та ін. 
Сучасне бюджетне законодавство як України, так і Російської Федерації 
не використовує поняття «прибуток», вживаються такі категорії як 
«доходи бюджету» та «надходження бюджету». 

Н. А. Бак визначає міжбюджетні відносини як зв‘язки, що виникають 
між різними територіальними громадами, їхніми об‘єднаннями і суспільством 
загалом в основі управлінських органів у процесі використання обмежених 
бюджетних ресурсів, а також в організації, розподілі та реалізації внутрішніх 
щодо бюджетної системи потоків коштів. Із наведеного вбачається, що автор 
розглядає міжбюджетні відносини з урахуванням побудови бюджетної 
системи України, проте навряд чи можливо визначати такі відносини як 
зв‘язки, «що виникають між територіальними громадами їхніми об‘єднаннями 
і суспільством загалом в основі управлінських органів у процесі 
використання обмежених бюджетних ресурсів…». По-перше, 
взаємовідносини між бюджетами різних рівнів виникають не лише у процесі 
використання бюджетних коштів, а й у разі планування та надання 
відповідного обсягу грошових коштів. По-друге, суб‘єктом міжбюджетних 
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відносин не може бути «суспільство загалом», оскільки у відповідних 
правовідносинах склад учасників і правовий статус кожного конкретного 
учасника чітко визначений законодавством. По-третє, видається не логічним 
говорити про те, що міжбюджетні відносини виникають в основі 
управлінських органів. Такі відносини виникають і реалізуються між органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування. 

Деякі науковці пропонують використовувати категорію «міжбюджетні 
правовідносини». Зокрема, В.Д. Тарангул вказує: «міжбюджетні 
правовідносини – це урегульовані нормами права відносини між 
державними і місцевими органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування щодо формування доходів і витрат бюджетів різних рівнів, 
розподілу та перерозподілу коштів на усіх стадіях бюджетного процесу, 
спрямованих на забезпечення вертикального та горизонтального 
бюджетного вирівнювання та фінансову підтримку регіонів, закріплення 
відповідальності та контролю за використанням фінансових ресурсів 
відповідно до законодавчого розмежування повноважень і компетенції у 
фінансовій сфері». Наведене визначення видається логічним і 
аргументованим. Проте, вбачається недоцільним вживання категорії 
«міжбюджетні правовідносини», оскільки такі відносини не можуть існувати 
поза межами правового оформлення.  

На підставі проведеного аналізу, вважаємо доцільним визначати 
міжбюджетні відносини як відносини, урегульовані нормами бюджетного 
права, між органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування щодо розподілу (перерозподілу) грошових коштів в ході 
бюджетного процесу, спрямовані на забезпечення бюджетного 
вирівнювання відповідних бюджетів шляхом надання міжбюджетних 
трансфертів.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

Землі сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, 
будучи одним із складників основного економічного потенціалу України, 
потребують посиленої правової охорони. В сучасних умовах ця проблема 
суттєво актуалізується, оскільки названі землі виступають основним 
засобом виробництва в сільському та лісовому господарстві.  

Специфічною формою правової охорони цих земель вважається 
передбачене законом відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва як негативних наслідків 
безпосереднього використання відповідних угідь, що входять до їх 
складу. Названа форма правової охорони земель реалізується шляхом 
встановлення законом обов‘язку певних суб‘єктів відшкодовувати такі 
втрати. 

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 
включають, насамперед, втрати самих сільськогосподарських і 
лісогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, 
сінокосів, пасовищ) лісових земель та чагарників, а також втрати, завдані 
обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель. Згідно з 
ч. 2 ст. 207 Земельного кодексу України відшкодуванню підлягають 
втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників як 
основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві 
внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов‘язаних із 
сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом. В даному 
випадку йдеться про те, що сільськогосподарські та лісогосподарські 
угіддя перестають виконувати роль основного засобу виробництва в 
сільському та лісовому господарстві.  

Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням прав 
власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або 
погіршенням якості угідь внаслідок негативного впливу, спричиненого 
діяльністю громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування 
або держави, а також у зв'язку з виключенням сільськогосподарських 
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угідь, лісових земель і чагарників із господарського обігу внаслідок 
встановлення охоронних, санітарних та інших захисних зон. 

Системний аналіз чинного законодавства приводить до висновку 
про необхідність розширення закріплених законом підстав відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Йдеться, 
зокрема, про тимчасове зайняття земельних ділянок, яке найчастіше 
відбувається при геологічному вивченні надр.  

Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова 
розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення – 
один з основних видів надрокористування. Ст. 14 Кодексу України про 
надра називає цей вид користування надрами першим, тобто визнає його 
пріоритетним, домінуючим. Це пов‘язано з тим, що згідно зі ст. 37 Кодексу 
України про надра геологічне вивчення надр здійснюється з метою  
одержання даних про геологічну будову надр, процеси, які відбуваються в 
них, виявлення і оцінки корисних копалин, вивчення закономірностей їх 
формування і розміщення, з‘ясування гірничо-технічних та інших умов 
розробки родовищ корисних копалин і використання надр для цілей, не 
пов‘язаних з видобуванням корисних копалин. 

Геологічне вивчення надр, тобто розвідка родовищ корисних 
копалин складається з трьох стадій – попередньої, детальної та 
експлуатаційної. Здійснення цього виду користування надрами 
нерозривно пов‘язане з використанням відповідних земельних ділянок, в 
межах яких проводяться геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші 
розвідувальні роботи. Відповідно до вимог ст. 97 Земельного кодексу 
України проведення розвідувальних робіт у межах земельних ділянок не 
пов‘язане з їхнім вилученням чи викупом у землекористувача або 
власника. 

Згідно із законом спеціалізоване підприємство, яке має намір 
проводити розвідувальні роботи, будучи надрокористувачем, набуває 
тимчасове право на виконання розвідувальних робіт у межах земельної 
ділянки без зміни її цільового призначення з обов‘язком подальшого 
приведення тимчасово зайнятої земельної ділянки в попередній стан за 
свій рахунок. 

У переважній більшості випадків для використання земельних 
ділянок для проведення розвідувальних робіт здійснюється на тимчасово 
зайнятих землях сільськогосподарського або лісогосподарського 
призначення та ін. Значна частина розвідувальних робіт супроводжується 
порушенням поверхневого (родючого) шару ґрунту, рельєфу земельних 
ділянок, а також може призводити до зникнення наявних на земельних 
ділянках природних комплексів та об‘єктів. 

Фактичне використання земель сільськогосподарського та 
лісогосподарського призначення для проведення розвідувальних робіт, 
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тобто в якості основного засобу виробництва в сільському або лісовому 
господарстві, а для доступу до ділянки надр та розміщення необхідних 
споруд і обладнання, свідчить про те, що певний час на відповідних 
земельних ділянках сільське та лісове господарство не ведеться. 

У зв‘язку з цим видається доцільним розширити на законодавчому 
рівні перелік підстав відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва у випадках проведення розвідувальних 
робіт у межах сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників. 
 

Суєтнов Є.П., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
к.ю.н., доцент кафедри екологічного права 

 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
Однією з причин негативних глобальних змін у довкіллі, які сталися 

за останні 50–100 років, є руйнування людиною природних екологічних 
систем на значних морських і суходільних територіях. 

Екологічна система, або екосистема – це сукупність живих 
організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному 
середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле. Значення екосистем 
складно переоцінити, адже вони є гарантом стабільності довкілля та його 
найважливішою структурною одиницею. Разом із тим, хижацька 
господарська діяльність людини призвела до руйнування та істотного 
зменшення природних екосистем, що, у свою чергу, загрожує біосфері 
найкатастрофічнішими наслідками. 

З урахуванням функцій екологічних систем у природі та їх значення 
для підтримання сприятливого стану довкілля надзвичайно важливим 
завданням є збереження екосистем для забезпечення сталого розвитку. 
Саме для досягнення цієї мети у 90-х рр. XX ст. була розроблена 
концепція екосистемного підходу. 

Уперше екосистемний підхід було запроваджено в рамках Конвенції 
про біологічне різноманіття 1992 р., метою якої є збереження 
біорізноманіття, стале використання його компонентів та спільне 
одержання на справедливій і рівній основі вигод, пов‘язаних із 
використанням генетичних ресурсів. Незважаючи на те, що в самому 
тексті цього документа екосистемний підхід не передбачено, існує низка 
рішень нарад керівного органу Конвенції – Конференції Сторін – стосовно 
цього питання. 

Станом на жовтень 2016 р., усього було проведено 12 нарад 
Конференції Сторін Конвенції, де обговорювалися різні питання, так чи 
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інакше пов‘язані з екосистемним підходом. Та найпродуктивнішою 
виявилась саме п‘ята нарада, яка проходила в м. Найробі (Кенія) з 15 по 
26.05 2000 р., бо на її 5-му засіданні було прийнято рішення V/6 
«Екосистемний підхід», у додатку до якого є опис екосистемного підходу 
(розділ «А»), перелік його принципів (розділ «В») та найголовніше – 
практичні рекомендації щодо його застосування (розділ «С»). 

Згідно з розділом «А» додатку екосистемний підхід означає 
стратегію комплексного управління земельними, водними та 
біоресурсами, яка забезпечує їх збереження та стале використання на 
справедливій основі. Його підґрунтям є відповідні наукові методології, що 
охоплюють усі рівні біологічної організації, включаючи основні процеси, 
функції та взаємозв‘язки між організмами та навколишнім середовищем. 

У розділі «В» додатку перераховані 12 принципів екосистемного 
підходу, які є взаємопов‘язаними, взаємодоповнюючими та мають 
застосовуватися як єдине ціле. Це такі принципи: 1) визначення завдань 
управління екосистемами суспільством; 2) максимальна 
децентралізованість управління екосистемами; 3) врахування впливу на 
суміжні або будь-які інші екосистеми; 4) управління екосистемами в 
економічному контексті; 5) забезпечення збереження структури і функцій 
екосистеми; 6) управління екосистемами в межах їхнього природного 
функціонування; 7) застосування екосистемного підходу в певних 
масштабах; 8) довготривалість цілей управління екосистемами; 
9) врахування неминучості змін екосистем; 10) забезпечення рівноваги 
між збереженням та використанням біорізноманіття; 11) врахування 
інформації; 12) залучення зацікавлених сторін. 

Щодо практичних рекомендацій із застосування екосистемного 
підходу, то вони, як було зазначено, закріплені у розділі «С» додатку до 
рішення V/6. Усього їх п‘ять і вони наводяться з поясненнями. Зокрема: 

1. Орієнтація на функціональні взаємозв‘язки та процеси в 
екосистемах. 

Багато зі складових біорізноманіття грають ключову роль в 
екосистемах, контролюючи запаси і потоки енергії, води та поживних 
речовин, забезпечуючи їх стійкість у разі серйозного втручання. При 
цьому потрібні глибші знання про функції та структуру екосистем і роль 
окремих компонентів біорізноманіття в них, щоб встановити фактори, які 
впливають на стійкість екосистем, наслідки втрати біорізноманіття та 
фрагментації середовища мешкання, а також причини такої втрати. 
Проте незважаючи на недостатність знань у цій сфері, управління 
екосистемами має здійснюватися вже зараз. 

2. Сприяння справедливому користуванню благами. 
Екосистемний підхід покликаний гарантувати справедливий 

розподіл усіх вигод, що одержуються від використання біорізноманіття, 
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серед усіх людей на місцевому, державному, регіональному та 
глобальному рівнях. Зокрема, будь-які продукти використання 
біорізноманіття повинні розподілятися й між тими сторонами, які 
здійснюють їх виробництво та управління ними. А для цього необхідно: 
розширення можливостей, особливо на рівні місцевих громад, які 
здійснюють управління екосистемами; проведення належної оцінки 
продуктів і послуг, що надаються екосистемами; усунення всіх негативних 
стимулів, які призводять до недооцінки багатьох практичних вигод 
використання ресурсів екосистем; запровадження стимулів, які 
заохочують здійснення правильної стратегії управління екосистемами. 

3. Використання стратегії адаптивного управління екосистемами. 
Усі процеси та функції в екосистемі є комплексними та мінливими, 

при цьому рівень їх невизначеності зростає більше, якщо врахувати 
маловивчену взаємодію екосистем із різними соціальними структурами. 
Тому управління екосистемами повинно також мати на увазі 
пристосування наявних методів до реальних процесів управління. Усі 
програми управління екосистемами повинні скоріше орієнтуватися на 
непередбачені обставини, ніж на певні заздалегідь визначені установки. 
Подібним чином має існувати і гнучкість у прийнятті рішень та їх 
виконанні, оскільки довготривалі рішення, які не передбачають 
можливість внесення змін, можуть виявитися неадекватними чи 
руйнівними. Управління слід розглядати як довгостроковий експеримент, 
розвиток якого здійснюється на основі результатів, отриманих у ході 
самого експерименту. 

4. Здійснення управління за допомогою заходів, співрозмірних 
питанню, що вирішується, та шляхом максимальної децентралізації. 

Надзвичайно важливим є визначення відповідного рівня рішень та 
заходів з управління екосистемами. Ефективна децентралізація 
передбачає такий рівень повноважень зацікавленої сторони, коли 
остання бере на себе відповідальність і одночасно має можливість 
здійснення заходів. При цьому потрібна підтримка у вигляді заохочуючих 
політичних рішень і законодавчих основ. Якщо мова йде про ресурси, які 
перебувають у суспільній власності, масштаб рішень і заходів з 
управління має бути широкий, щоб охопити всі наслідки практичної 
діяльності сторін, які беруть участь в управлінні. Для прийняття такої 
політики може знадобитися створення належних структур, а для 
вирішення деяких проблем і питань може знадобитися вищий рівень 
управління, наприклад, міждержавне або навіть глобальне 
співробітництво. 

5. Забезпечення міжвідомчої взаємодії. 
Екосистемний підхід має повною мірою враховуватися при розробці 

та перегляді державних стратегій і програм із підтримання 
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біорізноманіття. Також він має впроваджуватися в сільському 
господарстві, рибній промисловості, лісовому господарстві, інших 
системах, які впливають на стан біорізноманіття. Управління природними 
ресурсами вимагає активізації міжвідомчої взаємодії та співробітництва 
на різних рівнях, яке може бути налагоджено шляхом створення 
міжвідомчих органів у рамках національних урядів або структур для 
обміну інформацією та досвідом. 

Отже, на міжнародно-правовому рівні перші кроки стосовно 
збереження та відновлення природних екологічних систем уже зроблені, 
оскільки поняття, принципи та практичні рекомендації щодо застосування 
екосистемного підходу розроблені в рамках Конвенції про біологічне 
різноманіття. Проте ефективність підходу залежатиме, передусім, від 
його впровадження в рамках національного законодавства різних країн. З 
огляду на це, вважаємо, що одним із напрямів екологічної політики 
України має бути широке та послідовне впровадження екосистемного 
підходу у вітчизняне екологічне законодавство. 
 

Цилюрик Р.А., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
аспірант кафедри земельного та аграрного права 

 
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА 

 У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 
Розвиток виробництва екологічно чистої харчової продукції та 

продукції з високими оздоровчими якостями з овочевих і зернових 
культур було законодавчо передбачено в країні як середньостроковий 
пріоритетний напрям інноваційної діяльності ще у 2003 р. Тоді ж була 
започаткована робота над проектом закону України «Щодо органічного 
землеробства», який у травні 2007 р. був прийнятий за основу.  

У правовому регулюванні органічного землеробства в Україні 
наявна значна кількість проблем хоча сьогодні й намітився  певний 
прогрес. Сутність цих проблем полягає у недостатній регламентації 
відповідних відносин. Це призводить до неврегульованості правовідносин 
з приводу виробництва, сертифікації та маркування органічної 
сільськогосподарської продукції  

Певні спроби регламентації цих відносин зроблено у Законі України 
«Про пестициди та агрохімікати» від 2 березня 1995 р. У цьому 
нормативно-правовому акті закріплено, що у спеціальних сировинних 
зонах, призначених для вирощування продукції для дитячого і дієтичного 
харчування, пестициди і агрохімікати застосовуються за спеціальними 
технологіями, що забезпечує одержання продукції, яка відповідає 
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санітарно-гігієнічним вимогам до дитячого та дієтичного харчування (ч. 3 
ст. 13). Йдеться, зокрема, що мова йде не про повну заборону 
використання пестицидів, а про застосування їх за спеціальними 
технологіями.  

Про необхідність вдосконалення законодавства України у сфері 
органічного землеробства і виробництва органічної продукції розмови 
ведуться вже тривалий час. У правотворчій практиці здійснено певні 
кроки зі створення необхідної законодавчої бази для органічного 
землеробства. Так,ь було прийнято  3 вересня 2013 р. Закон України 
«Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
сировини». Цей закон визначає правові та економічні основи виробництва 
та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи 
контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямований на забезпечення 
справедливої конкуренції та належного функціонування ринку органічної 
продукції та сировини, покращення основних показників стану здоров'я 
населення, збереження навколишнього природного середовища, 
раціонального використання ґрунтів, забезпечення раціонального 
використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування 
впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні. 
Проте, важливим недоліком цього нормативно-правового акту слід 
вважати відсутність приписів стосовно саме органічного землеробства.  

Таким чином, держави Європейського Союзу спрямовують свій 
вплив на стимулювання саме органічного землеробства. Окрім створення 
необхідної законодавчої бази, Україні для розвитку органічного 
землеробства необхідна фінансова і науково-дослідна підтримка. У 
країнах Європи фінансова підтримка держави виявляється в основному 
через надання субсидій. Причому варто зазначити, що розмір субсидій, 
що надаються органічним фермам, є більший порівняно із звичайними 
фермами.  

Окрім цього, розвинені країни часто створюють спеціальні фонди, 
що безпосередньо фінансують розвиток органічного землеробства. В 
українському законодавстві державна підтримка, що надається відповідно 
до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 
України», зовсім не передбачає особливої фінансової підтримки 
підприємств органічного землеробства. Тобто, належні умови для 
розвитку органічного землеробства фактично не створені. 

Науково-дослідна підтримка полягає у ґрунтово-агрохімічних та 
ґрунтово-екологічних дослідженнях стану сільськогосподарських земель 
для вирощування органічної продукції. Зокрема, необхідно здійснити 
оцінювання, районування й регламентацію придатності ґрунтового 
покриву України для ведення органічного землеробства; розробити 
нехімічні способи підтримки родючості ґрунтів при тривалому 
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застосуванні органічного землеробства; знайти природні джерела 
підвищення родючості ґрунтів; моделювання й прогноз властивостей і 
родючості ґрунтів за різних сценаріїв органічного землеробства. 

Прийняття 3 вересня 2013 р. Закону України «Про виробництво та 
обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» слід вважати 
безумовно позитивним кроком. Насамперед через те, що вперше в 
Україні відносини, пов‘язані з виробництвом органічної 
сільськогосподарської продукції та її обігом, набули правової 
регламентації. Це вже можна умовно вважати основою для подальшого 
регулювання відносин з приводу органічного виробництва.  Другим 
позитивним моментом є те, що у цьому Законі було визначено такі 
основні категорії і поняття, як виробництво органічної продукції, його 
суб‘єкти, повноваження органів державної влади у даній сфері, правила і 
методи органічного виробництва і обігу у рослинництві, тваринництві, 
аквакультурі, бджільництві, придатність земель для виробництва 
органічної продукції та ін. 

Все це також має скласти основу для подальшого регламентування 
відносин у сфері органічного землеробства. Враховуючи викладене, 
можна дійти висновку, що Закон України «Про виробництво та обіг 
органічної сільськогосподарської продукції та сировини» хоча і 
характеризується наявністю недоліків, які вимагають внесення до нього 
відповідних змін та доповнень, проте може бути основою для розвитку 
законодавчого регулювання відносин у сфері органічного землеробства. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
земельного та аграрного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Шульга М.В. 

 
Калюга Т.О., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, 
3 курс, 6 група 

 
ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Міграція як явище виникло й розвивалося одночасно з людством. 
Протягом усієї історії людства міграційні процеси відіграють значну роль у 
суспільному розвитку. Вони є чутливими індикаторами реагування 
населення на зміни в економічному, політичному та соціальному житті. За 
різними оцінками сьогодні у світі нараховується від 150–175 млн осіб 
(понад 3 % населення світу), які проживають за межами країн свого 
походження. Немає жодної держави у світі, яка б на різних етапах свого 
розвитку тією чи іншою мірою не була задіяна у світових міграційних 
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процесах: чи то як країна-донор – постачальник трудових ресурсів, чи то 
як країна-реципієнт. Актуальність даної проблеми полягає в тому, що в 
наш час важливість зовнішньої трудової міграції для життєдіяльності 
українського суспільства значно посилилася. Усе більше українських 
громадян виїжджають за межі держави, вбачаючи в цьому надійний 
спосіб розв‘язання багатьох життєвих проблем, передусім соціальних і 
економічних. В зв‘язку з цим виникає потреба у дослідженні особливостей 
трудової міграції в Україні. 

Вагомі теоретичні напрацювання у сфері аналізу зовнішніх 
міграційних процесів здійснили такі вітчизняні вчені, як Е. Лібанова, 
О. Малиновська, О. Піскун, Ю. Гуменюк та ін. У працях А. Гайдуцького, 
І. Кукурудзи, К. Кравчука значну увагу приділено впливу міграційного 
капіталу на економіку країни. Західні науковці зробили значні внески в 
пояснення причин і напрямів міграцій, такі як Р. Адамс, Д. Массей, 
Е. Тейлор, Т. Шульц та ін. 

Метою даного дослідження є визначення причин активізації 
процесів зовнішньої трудової міграції населення та їх наслідків для 
соціально-економічного розвитку України. 

Згідно із Законом України «Про основні засади державної 
міграційної політики» зовнішня трудова міграція – це пересування особи з 
метою тимчасового працевлаштування, що супроводжується 
перетинанням державного кордону. Враховуючи негативні наслідки 
світової кризи для України можна говорити, що трудова еміграція може 
стати ще більш  загрозливим фактором, що призведе до значного 
скорочення населення нашої держави. Якщо раніше випадки виїзду 
закордон із метою працевлаштування були поодинокі, то сьогодні 
зовнішня міграція набуває глобального виміру. 

На сучасному етапі можна виокремити внутрішні й зовнішні 
чинники, які зумовлюють трудову міграцію українців. Основними 
внутрішніми, як загальнодержавними, так і регіональними чинниками є: 

 довготривале безробіття та зниження попиту на окремі 
спеціальності в деяких регіонах країни; 

 зниження рівня добробуту населення в сільській місцевості; 
 невідповідність між рівнем оплати праці та фактичною вартістю 

життя в Україні; 
 низький рівень оплати праці кваліфікованих кадрів порівняно з 

країнами можливого працевлаштування; 
 монопольне становище роботодавців, які зацікавлені у збереженні 

оплати праці, тінізації значного сегменту ринку праці в Україні; 
Окрім внутрішніх причин, чимале значення мають зовнішні чинники, 

серед яких найголовніші: 
 зростання попиту на низько кваліфіковану працю в будівництві, 
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сільському господарстві, сфері послуг у більшості країн Європи, які не 
задовольняються власною робочою силою; 

 значно вищі рівні оплати праці, ніж в Україні та вигідніші умови 
працевлаштування; 

 наявність різного за обсягом тіньового сектору економіки в тих 
країнах, які приймають, що робить можливим поширення нелегальних 
форм трудової міграції . 

Усі ці фактори сприяють тому, що українці масово виїжджають за 
кордон із метою успішного працевлаштування. 

Варто зазначити, що як суспільне явище трудова міграція має 
позитивні і негативні сторони, а його масштаби зумовлюють необхідність 
державного регулювання міграційними процесами. Загалом, виділяють 
наступні негативні наслідки трудової міграції: 

 зменшення можливостей національного розвитку внаслідок 
відтоку за кордон кращої, ініціативнішої, мобільнішої частини трудових 
ресурсів робочої сили, особливо - виїзду вчених і фахівців; 

 зменшення надходжень до бюджету внаслідок скорочення числа 
потенційних платників податків; 

 погіршення демографічної ситуації, старіння трудових ресурсів 
через зменшення частки осіб працездатного та репродуктивного віку; 

 соціально-психологічні наслідки руйнування сімей мігрантів, 
виховання дітей, які залишаються на тривалий час без батьків; адаптація 
робітників, які повертаються після роботи за кордоном, до місцевих умов 
праці та життя та ін. 

 загальна зневіра, втрата національної самосвідомості, набуття 
чужих звичаїв та невластивого менталітету. 

Щодо позитивних наслідків трудової міграції, можна перерахувати 
такі: 

 одержання від трудових емігрантів іноземної валюти у формі 
грошових переказів, що у свою чергу зумовлює підвищення 
платоспроможного попиту та стимулювання виробництва; 

 створення спільних підприємств з іноземними засновниками і на 
цій основі – додаткове інвестування коштів в економіку; 

 можливість матеріального утримання на Батьківщині сімей, 
зокрема дітей, фінансування їхнього навчання, покращення житлових 
умов, купівлі товарів довготривалого використання, оздоровлення родичів 
тощо; 

 розширення світогляду, набуття свідомості та розуміння реальних 
умов ринкової економіки розвинутих країн, вивчення іноземних мов. 

Таким чином, спираючись на вищевикладений матеріал, можна 
дійти висновку, що на сьогоднішній день еміграційна ситуація в Україні не 
відповідає національним інтересам та має більше негативних, ніж 
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позитивних наслідків. Ось чому тепер украй необхідним є вироблення і 
реалізація активної державної міграційної політики.  На мою думку, уряду 
необхідно запроваджувати такі заходи, які б стимулювали населення 
працевлаштовуватись на території України: підвищувати рівень 
економічного добробуту населення, забезпечувати населення якісним 
медичним обслуговуванням, сприяти вільному доступу до отримання 
освітніх послуг, створювати нові робочі місця, підвищувати рівень 
середньої заробітної плати та багато інших. 

Науковий керівник: асистент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Вєннікова В.В. 
 

Клєріні Г.В., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри земельного та аграрного права 

 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРОВИРОБНИКИ  

ЯК СУБ‘ЄКТИ ВІДНОСИН СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ 

Для характеристики правового регулювання відносин страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою важливим є 
висвітлення їх суб‘єктного складу, зважаючи на що розглянемо питання 
участі у таких відносинах сільськогосподарських товаровиробників. 

Так, Закон України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 лютого 
2012 р., № 4391-VI містить окрему ст. 4 «Суб‘єкти страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», п. 1 якої 
визначено, що суб‘єктами відносин страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою є страхувальники і страховики. 

Абзацом 11 п. 1 ст. 1 названого Закону закріплено, що 
страхувальником вважається сільськогосподарський товаровиробник, 
який уклав із страховиком договір страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою. Іншими словами, на перший погляд 
страхувальником може бути будь-який широке коло осіб, що вступило у 
відповідні страхові відносини із державною підтримкою шляхом 
укладення договору страхування із страховиком. 

Сама по собі категорія «сільськогосподарський товаровиробник» є 
визначальною для аграрного права, адже, згідно абз. 11 ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 
2001-2004 років» від 18 січня 2001 р., № 2238-III сільськогосподарський 
товаровиробник – це фізична або юридична особа, яка займається 
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виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою 
власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією. Як 
вбачається, категорія «сільськогосподарський товаровиробник» є доволі 
широкою й включає до свого складу як осіб юридичних (тобто 
сільськогосподарські підприємства), так і фізичних. 

У науці аграрного права наводяться різноманітні визначення 
поняття «сільськогосподарське підприємство», а законодавчо воно 
констатується як юридична особа, основним видом діяльності якої є 
вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від 
реалізації якої становить не менше 50% загальної суми виручки. 

У межах категорії «сільськогосподарське підприємство» 
виділяються підприємства різних організаційно-правових форм. Йдеться 
про фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, 
приватні, колективні, державні й комунальні сільськогосподарські 
підприємства, сільськогосподарські господарські товариства, аграрні 
холдингові компанії та ін. Не наводячи їх детальної характеристики 
зазначимо, що усі названі сільськогосподарські підприємства можуть 
приймати участь як страхувальники у відносинах страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. 

Однак до числа сільськогосподарських товаровиробників належать 
не лише сільськогосподарські підприємства (юридичні особи), а й особи 
фізичні. Передусім серед них слід назвати приватних підприємців. Статус 
приватного підприємця, що здійснює сільськогосподарську діяльність, 
відповідна фізична особа отримує з моменту її державною реєстрації, що 
провадиться відповідно до приписів Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань» від 15 травня 2003 р., № 755-IV (у редакції Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших 
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» від 26 листопада 2015 р., № 835-VIII). 

Також участь у відносинах страхування з державною підтримкою 
можуть приймати й фізичні особи, що не мають статусу приватного 
підприємця. Це особи, що займаються вирощуванням 
сільськогосподарської продукції, її переробкою та реалізацією, у тому 
числі й ті, що ведуть особисте селянське господарство у порядку, 
визначеному Законом України «Про особисте селянське господарство» 
від 15 травня 2003 р., № 742-IV. 

Викладене дозволяє наголосити на тому, що страхувальниками у 
відносинах страхування з державною підтримкою може бути широке коло 
сільськогосподарських товаровиробників, як сільськогосподарських 
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підприємств, так і фізичних осіб. А звідси потребує коригування зміст абз. 
8 п. 1 ст. 1 Закону України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 лютого 
2012 р., № 4391-VI, оскільки у ньому до числа сільськогосподарських 
товаровиробників необґрунтовано віднесено лише юридичних осіб – 
сільськогосподарські підприємства. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри земельного та 
аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Уркевич В.Ю. 
 

Кудінова К.А., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції, 

3 курс, 6 група 
 

СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 2016 року 
Ситуація на ринку праці є доволі актуальною темою. Оскільки на 

даний момент вона є напруженою  та характеризується скороченням 
зайнятості та зростанням безробіття. 

Перед тим як аналізувати ситуацію на ринку праці, слід звернути 
увагу на поняття ,,чисельність зайнятого населення,, та ,,рівень 
зайнятості,,. 

Чисельність зайнятого населення - це абсолютний показник зайня-
тості населення економічною діяльністю, що показує її розміри. Цей 
показник відображає кількісно вигідний трудовий потенціал населення.  
Але, щоб ефективніше оцінити зайнятість населення, цей показник 
необхідно проаналізувати в динаміці та порівняти його з чисельністю 
дорослого населення. Для цього застосовуються відносні показники 
зайнятості. 

Рівень зайнятості - це відносний її показник, який показує її 
поширеність серед дорослих людей. 

За даними Державної служби статистики України, чисельність 
зайнятого населення у віці 15-70 років у  1 кварталі 2016 року становила 
16,1 млн. осіб, а рівень зайнятості – 55,6%, а у 1 кварталі  2015 року, 
відповідно, 16,3 млн. осіб та 56,0%. Тобто, вже можна зробити висновок 
про те, що кількісно вигідний трудовий потенціал населення і показник 
поширеності серед дорослих людей в період з 2015 по 2016 роки 
зменшився. 

Найвищий рівень зайнятості спостерігається у м. Києв (61,7%) та 
Дніпропетровській області (59,2%), а найнижчий – у Донецькій (49,7%) та 
Волинській (49,9%) областях. 
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Кількість зайнятих у неформальному секторі економіки у І кварталі 
2016 року становила 3,8 млн. осіб або 23,4% від загальної кількості 
зайнятого населення ,а у І кварталі 2015 році – 4,2 млн. осіб або 26,0%. І 
знову ж таки ми можемо зробити висновок, що в період з 2015 по 2016 
роки показники зменшилися. До речі, серед видів економічної діяльності 
найбільш поширеною неформальна зайнятість була у сільському, 
лісовому та рибному господарствах, в оптовій та роздрібній торгівлі, 
ремонті автотранспортних засобів, а також у будівництві. 

Що стосується чисельності безробітних. Слід зазначити, що 
чисельність безробітних — це абсолютний показник безробіття, що 
відображає його розміри. Цей показник важливий і сам по тобі, оскільки 
він засвідчує, скільки людей в певний період на повній території не мають 
оплачуваної роботи, яку вони можуть і хочуть виконувати. Відповідно він 
дає інформацію про те, скільки не вистачає робочих місць, скільки людей 
потребують соціальної підтримки і допомоги з працевлаштування. Однак 
для оцінки безробіття також дуже важливо знати, як змінюється цей 
показник стосовно минулих періодів, а також наскільки це негативне 
явище поширене в суспільстві. Для цього застосовуються відносні 
показники безробіття. 

Рівень безробіття — це відносний показник безробіття, який 
показує його поширеність серед економічно активного населення. 

За останніми даними Державної служби статистики України, у 1 
кварталі 2016 року чисельність безробітних становила майже 1,8 млн. 
осіб, а у І кварталі 2015 року – 1,7 млн. осіб. Рівень безробіття  у 1 
кварталі 2016 становить 9,9% економічно активного населення , а у 1 
кварталі 2015 року - 9,6%.Тобто чисельність безробітних зросла і рівень 
безробіття також. 

Найнижчий рівень безробіття спостерігався в Одеській (6,4%), 
Харківській та Київській (7,2%) областях та місті Києві (7,1%), а найвищий 
– у Тернопільській, Кіровоградській, Волинській (12,9%), Донецькій 
(14,8%) та Луганській (16,7%) областях. 

Також слід звернути увагу на те, що значним залишається 
дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці. Так станом на 1 
вересня 2016 року на 1 вільне робоче місце претендувало 7 безробітних, 
у тому числі серед кваліфікованих робітників сільського та лісового 
господарств, риборозведення та рибальства на одне вільне робоче місце 
претендувало – 20 осіб, законодавців, вищих державних службовців, 
керівників, менеджерів – 18 осіб, технічних службовців – 10 осіб, 
робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою 
технологічного устаткування, складання устаткування і машин – 8 осіб, 
працівників сфери торгівлі й послуг – 7 осіб, фахівців та представників 
найпростіших професій – по 6 осіб, професіоналів – 4 особи, 
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кваліфікованих робітників з інструментом – 3 особи. І тут ми можемо 
зробити висновок про те, що пропозиція робочої сили значно менша за 
попит на неї. 

Звичайно існує і позитивна сторона. Незважаючи на складну 
ситуацію на ринку праці, досягнуто позитивної динаміки результатів 
роботи державної служби зайнятості, завдяки запровадження нового 
Регламенту роботи центрів зайнятості. А саме:  

- збільшилася кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами 
зайнятості щодо підбору працівників; 

- зросла кількість зареєстрованих вакансій та рівень їх 
укомплектування;  

- збільшилася кількість осіб, які за сприяння служби зайнятості 
отримали роботу, а також кількість осіб, залучених до оплачуваних 
громадських та інших робіт тимчасового характеру;  

- підвищився рівень працевлаштування безробітних після 
професійного навчання. 

Слід зазначити позитивні моменти в період з 2015 по 2016 роки: 
- кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості 

стало на 4 тис. більше; 
- кількість зареєстрованих вакансій збільшилася на 2% або 10 тис. 

При цьому, рівень укомплектування вакансій по країні зріс з 77,0% до 
80,9%; 

 -також за допомогою служби зайнятості кількість осіб, які отримали 
роботу зросла на 4%; 

- особи навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості, проходили професійне навчання для забезпечення 
відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців. І 
у результаті рівень працевлаштування після закінчення професійного 
навчання виріс з 88,6% до 92,8%. 

Також у поточному році активізовано організацію громадських та 
інших робіт. Реалізація заходів активної політики зайнятості сприяла 
зниженню питомої ваги довготривалих безробітних. 

Отже, ситуація на ринку праці 2016 року має як негативні, так і 
позитивні моменти порівнюючи із ситуацією на ринку праці 2015 року. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Бущенко П.А 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ НЕДОПУЩЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ 

Однією з актуальних проблем сьогодення в Україні є дослідження 
питання встановлення гарантій при прийнятті на роботу. Оскільки 
відносини з працевлаштування є початковим рівнем взаємодії учасників 
трудових відносин, тому і модель цих відносин визначає подальшу 
структуру їх співпраці. Боротьба з  порушенням прав осіб-кандидатів дає 
можливість виробити механізм порушення прав працівників. Окрім 
правових аспектів, дискримінація породжує зростання ступеня соціально-
економічної нерівності.  

Цьому питанню присвячені наукові праці багатьох вчених, зокрема 
таких, як Беляєва С.В., Виноградська А.М., Бущенка П.А., Кисельова І.Я., 
Лазор Л.І., Лівшиця Р.З., Орловського Ю.П., Пашкова О.С., Пилипенка 
П.Д., Ротаня В.Г., Скобєлкіна В.М., Шкапова О.М., Белінський П.І. та ін.. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства проблема 
дискримінації в трудових та тісно пов‘язаних з ними відносинах набуває 
не лише все більшої актуальності, але й нових форм та різновидів. Так, 
якщо ще десять років тому найбільш поширеною була трудова 
дискримінація щодо жінок та інвалідів, то сьогодні на перший план 
виходить дискримінація за віком. Водночас, у сфері праці з‘являються 
нові різновиди дискримінації: за станом здоров‘я (особливо, щодо осіб, 
хворих на СНІД), способом життя, сексуальною орієнтацією, і навіть 
політичними переконаннями. 

Останнім часом в усіх країнах Заходу діє спеціальне 
законодавство, норми якого спрямовані на недопущення дискримінації у 
сфері праці. Воно містить свій перелік підстав, посилаючись на які 
кандидатам у працівники заборонено відмовляти у прийнятті на роботу. 
Так, наприклад, Французький Кодекс праці забороняє вказувати в 
оголошеннях про вакансії граничний вік прийняття на роботу, за винятком 
випадків, коли такий встановлено законодавством. Бельгійське 
законодавство забороняє в оголошеннях про вакантні робочі місця 
робити посилання на вимоги щодо статі кандидата у працівники.  

У США заборонено під час співбесіди вести розмову про стать, 
расову приналежність, каліцтво, сімейний стан, наявність дітей, фізичні 
дані, судимість, військову повинність, вік, житлові умови. 

Україна долучається до міжнародної співпраці в цьому питанні. Так, 
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29 грудня 1980 р. ратифіковано Конвенцію ООН ―Про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок‖ 1979 р.; 30 червня 1958 р. – Конвенцію 
МОП № 111 ―Про дискримінацію в галузі праці і занять‖ 1958 р. Вже 7 
травня 1999 р. підписано Європейську соціальну хартію, прийняту Радою 
Європи у 1996 р. Наприкінці 2000 р. Хартію було ратифіковано Україною ; 
22 жовтня 1999 р. ратифіковано Конвенцію МОП № 156 ―Про рівне 
ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із 
сімейними обов‘язками‖ 1981 р. 

Найважливішою юридичною гарантією в національному 
законодавстві є проголошення на конституційному рівні принципу 
юридичної рівності та заборони дискримінації (ст. 21 та ст. 24 Конституції 
України). В галузевому законодавстві закріплена гарантована 
законодавцем юридична рівність у можливості отримати та виконувати 
певну працю, а також мати належний відпочинок ( ст. 2-1 Кодексу законів 
про працю України (далі – КЗпПУ)), заборонено будь-яке пряме або 
непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг 
при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від 
положення, соціального і майнового стану, расової та національної 
належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 
членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і 
характеру занять, місця проживання (ст. 22 КЗпПУ). Встановлена 
заборона в оголошеннях про вакансії пропонувати роботу тільки жінкам 
чи тільки чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може 
виконуватись тільки особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи 
перевагу одній із  статей,  вимагати  від  осіб,  які  влаштовуються  на  
роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей 
(ст. 17 ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків»). 

Незважаючи на законодавче закріплення рівності жінок та чоловіків, 
дискримінація жінок при прийнятті на роботу на практиці має місце. 
Можливість отримання роботи для жінки обмежена. Можлива у 
майбутньому перерва у роботі, пов‘язана з народженням дитини, 
необхідність забезпечити дотримання спеціальних правил застосування 
жіночої праці – все це враховується роботодавцями при доборі кадрів. У 
результаті жінка зазнає складнощів у влаштуванні на роботу. 

Попри вищенаведену заборону в рекламних оголошення щодо 
вакантних посад, часто допускають дискримінацію. Причому, як правило, 
така дискримінація стосується статі та віку. 

Недопущення дискримінації при працевлаштуванні важливе для 
подальшого забезпечення трудових прав працівників. Адже при 
порушенні рівності при прийомі на роботу більш вірогідні порушення прав 
при подальшій співпраці. 
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Національне законодавство не містить досить ефективних 
механізмів захисту від дискримінації кандидатів у працівники. Досить 
дієвими напрямами вдосконалення в цьому напрямі є встановлення 
відповідальності для осіб які винні у дискримінаційній політиці. 
Перекладення тягаря доведення вини на відповідача.  Також потрібно 
встановити легальне визначення дискримінації, та більш детально 
регламентувати протидію її проявам. Поряд із вдосконаленням 
нормативно-правової бази потрібно комплексно підійти до підвищення 
рівня правової культури громадян у цій сфері. Забезпечити інформування 
громадян про гарантії при прийнятті на роботу та можливість захисту 
своїх порушених прав.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Бущенко П.А. 
 

Мілевська М.І., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
Інститут підготовки кадрів 

для органів юстиції України 
3 курс, 6 група 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СТРАЙК МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВИМИ АКТАМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
Актуальність цієї теми зумовлена тим, що в Україні кількість 

страйків у порівнянні з європейськими країнами є низькою, що пов‘язано з 
надмірно складним та довготривалим механізмом застосування права на 
страйк, тому сьогоднішній день важливим залишається усунення 
прогалин в законодавстві, які, на жаль, гальмують і не забезпечують 
ефективну реалізацію зазначеного права в нашій державі. 

Проблемам реалізації права на страйк присвячені праці В. Лазор, 
М. Процишена, М. Лютова, П. Морозова, М. Стадник, Г. Чанишевої, 
Н. Швець та ін.  

Конституція України, як акт найвищої юридичної сили, норми якого 
є нормами прямої дії, у статті 44 закріпила: «Ті, хто працює, мають право 
на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з 
урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони 
здоров'я, прав і свобод інших людей. 

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у 
страйку. 

Заборона страйку можлива лише на підставі закону». 
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Крім того право на страйк гарантується ЗУ «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)», а також міжнародними 
нормативно-правовими актами: Конвенцією про захист прав людини та 
основоположних свобод, Міжнародним пактом про економічні, соціальні 
та культурні права, Конвенцією МОП №  87, Європейською соціальною 
хартією та ін. 

Право на страйк є одним із соціально-економічних, а не політичних 
прав громадян, що випливає зі змісту ст. 18 ЗУ «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)». Воно відноситься до прав 
другого покоління, і, відповідно до чинного законодавства, є крайнім 
засобом вирішення трудового.  

Слід відзначити, що у справах щодо порушень права на страйк 
Комітет МОП з питань свободи об‘єднань завжди визнавав право 
працівників та їхніх організацій на страйк як законний засіб захисту їхніх 
економічних та соціальних інтересів. Він також вважав, що умови, які 
згідно із законодавством необхідно виконати, щоб страйк був законним, 
мають бути розумними та у будь-якому разі не такими, що значною мірою 
обмежуватимуть доступні профспілковим організаціям процесуальні 
засоби захисту. 

Я дотримуюся думки, що для оперативного вирішення колективного 
трудового спору (конфлікту), слід зменшити строки, передбачені для 
розгляду вимог працівників, здійснення примирних процедур, оголошення 
про проведення страйку тощо, адже це досить гальмує процес вирішення 
поставленої проблеми і, зокрема, може принести збитки не тільки 
підприємству. 

Серед негативних наслідків страйку виділяють: зниження 
продуктивності праці, нестабільність фінансового становища, підрив 
репутації підприємства, нестійкість становища адміністрації підприємства, 
а також падіння трудової дисципліни. 

Попри це, українське законодавство надає гарантії для учасників 
страйку, а саме – участь працівника у страйку, за винятком визнаних 
судом незаконними, не може вважатись порушенням трудової дисципліни 
і підставою для розірвання трудового договору, оскільки його дії щодо 
припинення роботи дозволені законом. Однак, законодавство встановлює 
негативні наслідки для працівників, які брали участь у страйку, який 
згодом був визнаний незаконним. 

У час, коли в Європі проходять процеси швидкої політичної, 
економічної, соціальної і культурної інтеграції - як в межах Європейського 
Союзу, так і на географічному просторі держав – членів Ради Європи 
загалом – все більш явною стає вразливість кожної країни перед 
дестабілізацією ситуації в інших країнах. Тому страйк сприймається як 
негативне і небажане явище, яке може дестабілізувати ситуацію не лише 
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на підприємстві, а й в більш глобальному масштабі. У багатьох 
європейських країнах подібне явище викликає занепокоєння, адже 
порушується баланс між правом громадян на страйк - з одного боку та 
правом на спокійне життя з іншого боку. 

Тому на мою думку, важливим є дотримання рекомендацій 
Парламентської Асамблеї ООН, яка закликає: 

- активізувати дослідження та обмін інформацією стосовно 
законодавчих та нормативних положень, ухвалених у різних державах - 
членах Ради Європи для регулювання або обмеження права на страйк; 

- максимально уніфікувати національне законодавство щодо 
регулювання страйків з тим, щоб забезпечити належний і однорідний 
захист громадян на всій території Ради Європи; 

- максимально повно використовувати з цією метою положення 
переглянутої Європейської соціальної хартії, що регулюють право на 
страйк та захист інших соціальних прав громадян. 

Я вважаю, що в нашій державі необхідно вдосконалити 
законодавство, з метою спрощення реалізації права на страйк та 
реального його визнання як гарантії на належні умови праці та дієвого 
способу встановлення відносин соціального партнерства між 
роботодавцями та працівниками. Разом з тим, щоб уникнути негативних 
наслідків проведення  страйків та інших акцій протесту,сторонам 
колективних трудових відносин необхідно прагнути до належного 
виконання покладених на них обов‘язків з дотриманням норм 
законодавства про працю.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Бущенко П.А. 
 

Недбаєва Н.А., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, 3 курс 

 
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ  

В УКРАЇНІ ТА НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Проблема безробіття молоді є однією з найактуальніших на 

сьогодні. Адже молодь – це основа майбутнього трудового потенціалу 
країни. Молодь впливає на суспільні процеси, визначаючи майбутнє 
держави, використовуючи свою мобільність, гнучкість та інтелектуальний 
потенціал. Залучення молоді в суспільні процеси країни є одним з 
перспективних напрямів забезпечення повної зайнятості. 

Метою даної роботи є дослідження основних проблем безробіття 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_062


177 

 

молодих спеціалістів на ринку праці та надання рекомендацій, щодо їх 
вирішення. 

Питанням працевлаштування молоді присвячені праці багатьох 
вітчизняних науковців, а саме: О. Вільчінської, М.Ф. Головатого, 
В.О. Чигрина, К.І. Якуби. Молодіжні проблеми досліджували і відомі 
іноземні вчені: М. Кербаль, А.Р. Савелов, В.В. Староверов та ін.  

Перш за все, слід зазначити, що молодіжне безробіття – це складне 
економічне, соціальне й психологічне явище, яке характеризується 
високою питомою вагою молоді (віком 16-24 років) у складі безробітних, 
має характер періодично функціонуючого безробіття. 

Питання працевлаштування молоді регулюється статтею 7 Закону 
України ―Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді‖, 
відповідно до якої держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими 
громадянами право на працю. Причини безробіття молоді мають 
специфічний характер і відрізняються за її віковими групами. Але у 
загальному вигляді їх можна згрупувати у такий спосіб: 

1) неможливість знайти роботу після закінчення навчання; 2) 
підготовка до вступу у ВНЗ, складання вступних іспитів та очікування їх 
результатів; 3) через навчання; 4) зайнятість домашнім господарством, 
що безпосередньо пов'язано з формуванням сім'ї та народженням дітей; 
5) звільнення з попереднього місця роботи за власним бажанням, 
найчастіше через незадовільний рівень оплати праці; 6) звільнення за 
власним бажанням (більш упевнені в можливості знайти для себе іншу 
роботу); 7) жінки частіше підпадають під скорочення штатів і почуваються 
на ринку праці значно менш упевненими, ніж чоловіки, до того ж їм буває 
складніше влаштуватися на роботу; 8) жінки в цілому більше уваги 
приділяють одержанню спеціальної освіти і раніше одружуються, значну 
частину часу відводять на народження та виховання дітей, тому пізніше 
виходять на ринок праці; 9) обмеженість сільського ринку праці як за 
кількісними (кількість робочих місць), так і за якісними характеристиками 
(вибір виду діяльності, заняття тощо). 

Варто звернути увагу на мотивацію працевлаштування випускників. 
Аналіз опитування трудової орієнтації випускників вищих професійних 
навчальних закладів показав, що майже дві третини випускників за 2-3 
місяці до закінчення навчання не знають свого майбутнього місця роботи. 
А це означає, що випускники недостатньо проінформовані щодо 
можливостей своєї професії і через це, певною мірою, не можуть зробити 
аналізу тих чи інших переваг своєї професії. Варто також звернути увагу 
на тенденцію престижних професій, ринок праці спеціалістами яких 
перенасичений.  

Проблема працевлаштування молоді також полягає не стільки у 
відсутності робочих місць, як у нездатності держави, роботодавців та 
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самих молодих спеціалістів знайти спільну мову. Роботодавці не хочуть 
брати на роботу початківців, мотивуючи це - відсутністю у них досвіду. 
Але ж де його набути, якщо немає можливості отримати роботу? 
Роботодавці, зазвичай, бажають відразу мати відданого професіонала, 
який був би готовий працювати за середню зарплату 12 годин на день 
без вихідних. Натомість молоді невіддані непрофесіонали, насмілимось 
припустити, бажають здебільшого протилежного. Збалансувати цей 
очевидний конфлікт інтересів мала б насамперед держава, представники 
якої не втомлюються проголошувати, що молодь – це майбутнє держави. 
Звідси постає необхідність напрацювання ефективної державної політики 
щодо працевлаштування молоді. Особливо з огляду на ті негативні 
тенденції, які потягом тривалого часу спостерігаються в економіці 
України. Понад те, загострення проблеми молодіжного безробіття тягне 
за собою цілу низку соціальних небезпек для суспільства загалом.  

З моєї точки зору, держава повинна розуміти, що молодь є 
найактивнішою частиною працездатного населення. Тому вона повинна 
забезпечити кожного робочими місцями і гідним умовами, щоб у молоді 
було бажання працювати. Адже безробіття призводить до негативних 
соціальних та економічних наслідків. Соціальні наслідки безробіття 
викликають напруження в суспільстві, оскільки незайняті громадяни є 
нестабільною категорією населення. Професійна дискваліфікація молоді 
у стані тривалого безробіття зменшує їх конкурентоспроможність, що є 
причиною ускладнень при подальшому працевлаштуванні, зниження 
якості робочої сили та продуктивності суспільного виробництва. Як 
наслідок, у безробітної молоді знижується мотивація до суспільно 
корисної праці.  

Я вважаю, що основною причиною низької конкурентоздатності 
молоді на ринку праці є саме брак професійних знань, відсутність 
необхідної кваліфікації і трудових навичок. Поряд із цим, хочу додати, що 
молодь досить вигідно відрізняється від інших категорій населення своєю 
здатністю до творчої діяльності, високою працездатністю і мобільністю, 
сприйнятливістю до інновацій, гарним здоров'ям, тривалим періодом 
майбутньої працездатності. 

На мою думку, основними заходами, які повинні проводитися для 
зменшення безробіття серед молоді, мають бути агітаційна та 
просвітницька роботи. 

Для цього необхідно:1) створити Молодіжну біржу 
праці;2) розробляли проекти, орієнтовані на фінансування активних 
заходів сприяння зайнятості серед молоді;3) проводити дослідження з 
метою визначення спеціальностей, професійних навиків та рівня 
кваліфікації, якими повинні володіти випускники;4) включити до 
навчальних програм обов'язкове стажування студентів;5) розробити та 
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впровадити механізм фінансової та іншої підтримки підприємств, установ 
та організацій, які беруть участь у реалізації цієї програми;6) проводити 
навчання з техніки пошуку роботи та розповсюдження матеріалів щодо 
проблем зайнятості, розширення інформаційного поля про стан на 
локальному ринку праці, потенційних роботодавців з метою створення 
умов для самовизначення особи;7) проводити інформативні й навчальні 
семінари та тренінги щодо можливостей працевлаштування, активізації 
власних зусиль у вирішенні проблем зайнятості та підвищенні 
самооцінки;8) організовувати зустрічі з роботодавцями та колишніми 
безробітними, які успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес. 
Забезпечити широке висвітлення позитивного досвіду засобами масової 
інформації;9) запровадити в програмах навчальних закладів курси з 
техніки пошуку роботи та факультативні заняття з організації власної 
справи;10) провадити координацію міжнародної діяльності. 

Таким чином, в Україні розв‘язати проблеми зайнятості молоді 
можна тільки шляхом цілеспрямованих систематизованих і 
скоординованих дій. При цьому держава повинна піклуватись розвитком 
соціальної стабільності і захищеності молоді. 

Науковий керівник: асистент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Вєннікова В.В.  
 

Оболєнська С.А., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
здобувач кафедри земельного та аграрного права 

 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ Й БІОМАСА:  

ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ 
Висвітлення правових аспектів виробництва 

сільськогосподарськими товаровиробниками біологічних видів палива, що 
виготовляються з біомаси, має значну актуальність зважаючи на потребу 
вдосконалення нормативного регулювання відповідних суспільних 
відносин. 

Абзацом 9 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про альтернативні види 
палива» від 14 січня 2000 р., № 1391-XIV встановлено, що біомаса – це 
невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, 
здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків 
лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), 
рибного господарства і технологічно пов‘язаних з ними галузей 
промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, 
здатна до біологічного розкладу. Зважаючи на специфіку виробничо-
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господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників, 
біомаса внаслідок останньої може отримуватися як результат 
вирощування так званих енергетичних культур (ріпаку, енергетичної 
верби, міскантусу та ін.), так і виступати як відходи основного 
сільськогосподарського виробництва у галузі рослинництва чи 
тваринництва. Важливим є питання щодо того, чи відноситься біомаса до 
сільськогосподарської продукції. 

У законодавстві Україні закріплено декілька визначень категорії 
«сільськогосподарська продукція». Так, абз 8 ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-
2004 років» від 18 січня 2001 р., № 2238-III сільськогосподарська 
продукція (продукція сільського господарства) констатується як продукція, 
що виробляється в сільському господарстві та відповідає кодам 01.11-
01.42 та 05.00.1-05.00.42 Державного класифікатора продукції та послуг 
ДК 016-97. Незважаючи на такий припис, закріплений у названому Законі, 
зазначимо, що названий Державний класифікатор скасовано й на його 
заміну наказом Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики  від 11 жовтня 2010 р., № 457 
затверджено Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010, 
що містить секцію А «Продукція сільського господарства, лісового 
господарства та рибного господарства» де перелічуються відповідні види 
продукції. 

Згідно п. 2.15 ст. 2 Закону України «Про державну підтримку 
сільського господарства України» від 24 червня 2004 р., № 1877-IV 
сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) 
визначається як товари, зазначені у групах 1-24 Української класифікації 
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) згідно із Законом 
України «Про Митний тариф України», якщо при цьому такі товари 
(продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, 
виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо 
виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та 
переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або 
вироблені на власних або орендованих потужностях (площах). У групах 1-
24 УКТ ЗЕД, затвердженій Законом України «Про Митний тариф України» 
від 19 вересня 2013 р., № 584-VII, перелічено широкий спектр 
сільськогосподарської рослинницької й тваринницької продукції. 

Зазначимо, що у Законі України «Про державну підтримку 
сільського господарства України» від 24 червня 2004 р., № 1877-IV 
особливо підкреслюється, що до сільськогосподарської продукції 
(товарів) також належать відходи, отримані при виробництві 
сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1-24 УКТ 
ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», а саме: 
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органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, 
бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка 
органічних добрив становить більше 50% від загальної ваги таких 
сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при 
переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх 
відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого 
була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі 
більше 50% від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, 
гаряча вода тощо). Вважаємо, що саме такий підхід є найбільш повним та 
таким, що дозволяє абсолютно чітко відносити до сільськогосподарської 
продукції й різноманітні види біомаси, що виробляється 
сільськогосподарськими товаровиробниками та з якої виготовляється 
біопаливо. Проте не усі дослідники погоджуються з цим. 

Так, як стверджує О. В. Будай, не можуть бути відходи (отримані від 
виробництва сільськогосподарської продукції (товарів) вважатися 
сільськогосподарською продукцією, адже однією з особливих її ознак є 
харчова цінність, їстівність цієї продукції. Такі відходи та біологічне 
паливо, продовжує дослідниця, можна розглядати як побічні продукти 
сільськогосподарської діяльності, а не як сільськогосподарську продукцію, 
і щодо них потрібно визначити особливий правовий режим, відмінний від 
правового режиму сільськогосподарської продукції. З такими 
міркуваннями не можна погодитися зважаючи на наступне. 

Оскільки сільськогосподарська продукція має вирішальне значення 
для констатації сутності сільськогосподарської діяльності й визначення 
статусу сільськогосподарського товаровиробника, то виключення біомаси 
з числа сільськогосподарської продукції унеможливить поширення 
спеціального аграрно-правового регулювання на діяльність відповідних 
суб‘єктів, що виробляють біомасу для біопалива. Більше того, у такому 
разі без жодних достатніх підстав і вирощування енергетичних культур не 
буде відноситися до сільськогосподарської діяльності. Також зазначимо, 
що перероблення та використання відходів, отриманих при виробництві 
сільськогосподарської продукції, є логічним продовженням 
сільськогосподарської діяльності самими сільськогосподарськими 
товаровиробниками. І на решті, як стверджує С. І. Марченко, 
функціональним призначенням сільськогосподарської продукції є її 
використання як на харчові (продовольство), так і нехарчові цілі 
(сировина для сільськогосподарських, промислових, енергетичних, 
фармацевтичних, медичних та інших цілей). Сільськогосподарська 
продукція включає в себе продовольство і сировину; продовольство і 
сировина є видовими поняттями по відношенню до родового – 
сільськогосподарської продукції. Такі думки додатково вказують на 
правильність віднесення біомаси до складу сільськогосподарської 
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продукції. 
Викладене дозволяє підсумувати, що категорія 

«сільськогосподарська продукція» має включати до свого складу й 
біомасу, що виготовляється сільськогосподарськими товаровиробниками 
й надалі використовується як біопаливо. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри земельного та 
аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Уркевич В.Ю. 
 

Соловйов В.О., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 

4 курс, 16 група 
 

АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
В УКРАЇНІ АГРАРНОГО ФОНДУ 

Окрім сільськогосподарських товаровиробників до суб‘єктів 
аграрного права належать також і особи, які надають різноманітні 
послуги, пов‘язані зі здійсненням сільськогосподарської діяльності, а 
також державні установи. Однією з таких державних установ в Україні є 
Аграрний фонд, який також приймає участь в аграрних правовідносинах. 

Аграрний фонд України створений 6 липня 2005 року як державна 
спеціалізована бюджетна установа (далі – ДСБУ), уповноважена 
Кабінетом Міністрів України провадити цінову політику в 
агропромисловому секторі економіки України. Фонд утворений на підставі 
приписів Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України» від 24 червня 2004 р. 

Відповідно до п.п. 9.2.1. п. 9.2. ст. 9 названого Закону, Аграрний 
фонд здійснює товарні або фінансові інтервенції на організованому 
аграрному ринку України, використовуючи найкращу кон‘юнктуру 
біржового ринку, що склалася протягом періоду державного цінового 
регулювання, продає або купує на Аграрній біржі об‘єкти державного 
цінового регулювання з (до) державного інтервенційного фонду. 

Аграрний фонд як ДСБУ функціонує на підставі Положення про 
Аграрний фонд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
6 липня 2005 р. № 543 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 вересня 2016 р. № 627). 

Незважаючи на функціонування вказаного Фонду, утвореного 
відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України», у 2013 році було засновано Аграрний фонд у 
організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства (далі – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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ПАТ) згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. 
№ 364. Це ПАТ було утворено зі статутним капіталом 5 млрд. гривень, 
100% якого належить державі. 

ПАТ «Аграрний фонд» функціонує на підставі статуту, що 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 
№ 698, відповідно до якого засновником цього товариства є держава в 
особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером – держава в 
особі Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Відповідно до статуту ПАТ, воно провадить свою діяльність на 
комерційній основі й володіє, користується та розпоряджається належним 
йому майном. Тобто, однією з відмінностей між ПАТ «Аграрний фонд» та 
Аграрним фондом у формі ДСБУ є те, що на метою ПАТ є одержання 
прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до 
законодавства. При цьому обидва названі Аграрні фонди мають право 
укладати форвардні контракти на придбання сільськогосподарської 
продукції. 

Після утворення ПАТ «Аграрний фонд» у 2013 році, Аграрний фонд 
як ДСБУ продовжує функціонувати. Відповідно до п. 16 Положення про 
Аграрний фонд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
6 липня 2005 року № 543 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 14 вересня 2016 р. № 627), діяльність Фонду може бути 
припинена шляхом його реорганізації або ліквідації відповідно до 
законодавства. Але уповноваженими органами рішень про його 
реорганізацію чи ліквідацію до сьогодні не приймалося. 

Викладене дозволяє підсумувати, що в даний час в Україні діють 
два Аграрні фонди, що утворені Кабінетом Міністрів України, 
функціонування яких передбачено різними нормативно-правовими 
актами. При цьому слід наголосити на тому, що необхідно включити 
нормативні приписи щодо функціонування ПАТ «Аграрний фонд» до 
Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» від 24 червня 2004 р., інакше залишається дискусійним питання 
про доцільність його утворення й подальшого функціонування. Адже 
заснування ПАТ «Аграрний фонд» було обумовлено в тому числі й 
неналежною роботою ДСБУ Аграрний фонд. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри земельного та 
аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Уркевич В.Ю. 
 
 
 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/627-2016-%D0%BF/paran8#n8
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Співак І.В., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
слідчо-криміналістичний факультет, 

5 курс, 6 група 
 

ЗЕМЕЛЬНІ ONLINE АУКЦІОНИ 
В нашій країні розглядається законопроект про відкриття ринку 

землі з 2017 року за допомогою online аукціонів. Видається, що ця тема є 
актуальною на сьогодні, тому заслуговує на своє дослідження.  

Проведення онлайн аукціонів – нове явище для України, але їх 
аналоги вже існують. Достатньо зазначити, що в сучасних умовах вже 
функціонує електронна система продажу конфіскату САТАМ. Названа 
система хоча і  далека від досконалості, але вона працює. Створена 
виконавчою службою України, вона має забезпечувати розпродаж 
конфіскованого майна. В даний момент торги організовує лише державне 
підприємство «Інформюст», але Мін‗юст вже опрацьовує питання про 
внесення змін до нормативно – правових актів, щоб організацією і 
проведенням торгів могли займатися і інші компанії, що також суттєво 
розширить перелік майна, яке продається.  

Слід підкреслити, що в умовах сьогодення новітні технології 
охопили більшу частину сфер життєдіяльності людини. Не залишається 
осторонь новітніх технологій і Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, який 12.08.2016 на своєму офіційному сайті 
розмістив інформацію про те, що фахівці Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру завершують підготовку до 
проведення першого електронного аукціону з продажу земельних 
ділянок.  

Як відомо, 19.08.2012 року набули чинності зміни, внесені до 
Земельного кодексу України, які фактично розблокували проведення 
земельних аукціонів. Проблема проведення земельних аукціонів зрушила 
з місця, але не внесла ясності у те, яким чином вони будуть проходити, та 
хто їх буде проводити.  

Відповідно, до п. 1 Ст. 135 Земельного кодексу України: земельні 
торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого 
укладається договір купівлі – продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзісу 
земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який 
запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або 
найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення 
земельних торгів.  

Наявність електронної системи допоможе позбутися пережитків 
минулого й спростити процедуру підготовки, проведення, оголошення та 
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оформлення результатів торгів і підписання документів. Мають зникнути 
такі пережитки минулого, як довідка про отримання документів 
виконавцем земельних торгів, книга реєстрації учасників торгів, вхідні 
квитки на торги, інформаційні картки на лот і картки учасників торгів та 
низка інших документів, підготовка яких потребувала значного часу. Після 
впровадження електронної версії сервісу багато документів просто має 
зникнути, а інша частина буде формуватися автоматично. Окрім цього ця 
система допоможе значно скоротити витрати на організацію та 
проведення аукціонів, послуги ліцитатора та інших організаторів. За 
допомогою такого сервісу буде створюватися можливість запуску 
прозорого продажу арештованих земельних ділянок.  

При розробці платформи для онлайн аукціонів фахівцями 
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 
застосовано технологію blockchain, яка на сьогодні визнана однією з 
найбільш прогресивних в частині захисту та збереження даних. До 
розробки програмного забезпечення залучені експерти Innovationand 
Development Foundation, які впроваджували подібну систему в Грузії, а 
також брали участь у створенні системи ProZorro. Співпраця відбувається 
в рамках підписаного Меморандуму про розвиток та імплементацію 
систему децентралізованих електронних online аукціонів. В реальному 
часі безперервно і відкрито для необмеженого кола осіб буде 
здійснюватися збір, візуалізація та зберігання інформації про об‘єкти 
аукціонів, проводитися авторизація учасників аукціонів, а також надання, 
зіставлення і прийняття цінових пропозицій учасників аукціонів. Для 
відпрацювання відповідного механізму в липні поточного року були 
проведені тестові торги з віртуальною земельною ділянкою, які 
підтвердили функціонування системи.  

В ході дослідження, були виявленні питання, які потребують свого 
вирішення. Йдеться в даній системі про відсутність у законодавстві чітко 
визначеного виконавця земельних онлайн аукціонів, можливу неповноту 
інформації про земельну ділянку, яким чином будуть допускатися 
учасники аукціону. 

Своєчасне інформування про одиницю купівлі - продажу на аукціоні 
на всій території України, поповнення державного бюджету,  більш 
реальні і прозорі ставки, синхронізація з банками України, зниження рівня 
корупції, відсутність залучення додаткових коштів з бюджету, видається 
найбільшими перевагами електронної системи торгів.  

В майбутньому систему online аукціонів фахівці Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та кадастру планують впровадити 
на всій території України. Запуск електронних аукціонів дозволить значно 
розширити коло учасників шляхом спрощення доступу та 
екстериторіальності, а також підвищить загальну прозорість процесу 
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розпорядження землями. Для запровадження електронних земельних 
торгів на національному рівні необхідно внести відповідні зміни до 
Земельного кодексу України. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
земельного та аграрного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Шульга М. В. 

 
Старожилов В.В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

здобувач кафедри земельного та аграрного права 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

Організація виробничо-господарської діяльності фермерських 
господарств неможлива без здійснення управлінського впливу на 
виробничі процеси. Правові, економічні та соціальні засади створення та 
діяльності фермерських господарств як прогресивної форми 
підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства 
визначено Законом України «Про фермерське господарство» від 19 
червня 2003 р., № 973-IV (з наступними змінами та доповненнями). 
Зупинимося на характеристиці окремих питань функціонування органів 
управління фермерських господарств. 

Відразу зауважимо, що про органи управління можна вести мову 
лише щодо тих фермерських господарств, які мають статус юридичної 
особи. Адже відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення 
та діяльності сімейних фермерських господарств» від 31 березня 2016 р., 
№ 1067-VIII, у даний час фермерське господарство за вибором його 
засновника може бути зареєстровано як юридична особа або ж як 
фізична особа – підприємець. 

У Законі України «Про фермерське господарство» міститься усього 
одна стаття, присвячена його органам управління. Так, у ст. 4 названого 
нормативно-правового акту йдеться про такий орган управління, як 
голова фермерського господарства, яким є його засновник або інша 
визначена в статуті господарства особа. Голова фермерського 
господарства представляє фермерське господарство перед органами 
державної влади, підприємствами, установами, організаціями й окремими 
громадянами чи їх об‘єднаннями відповідно до закону. Голова такого 
господарства укладає від імені останнього угоди та вчиняє інші юридично 
значимі дії відповідно до законодавства України. При цьому голова 
фермерського господарства може письмово доручати виконання своїх 
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обов‘язків одному з членів господарства або особі, яка працює за 
контрактом. 

Незважаючи на відсутність у розглядуваному Законі інших 
нормативних приписів щодо органів управління фермерських 
господарств, вважаємо, що насправді окремі законодавчі положення 
допускають можливість та необхідність функціонування інших органів 
управління у розглядуваних господарствах. Так, згідно з п. 2 ст. 22 Закону 
України «Про фермерське господарство» за рішенням членів 
фермерського господарства відповідно до закону таке господарство як 
цілісний майновий комплекс може бути відчужене на підставі цивільно-
правових угод громадянам України, які мають право на створення 
фермерського господарства, або юридичним особам України для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Проте 
законодавець не встановив ані процедури прийняття такого рішення, ані 
правил оформлення останнього. Цілком логічно допустити, що таке 
рішення має прийматися на зборах членів фермерського господарства та 
оформлюватися протоколом цих зборів, у якому фіксуватиметься їх хід та 
прийняті на зборах рішення. 

У свою чергу, п. 2 ст. 93 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції 
Закону від 22 грудня 2011 р., № 4212-VІ, що визначає особливості 
банкрутства фермерських господарств, встановлено, що заява голови 
фермерського господарства про порушення справи про банкрутство 
подається до господарського суду за наявності письмової згоди всіх 
членів фермерського господарства. Вважаємо, що така письмова згода 
може бути надана в тому числі й за результатами зборів членів 
фермерського господарства, на яких вирішувалося питання про 
звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про 
банкрутство названого господарства. 

Зважаючи на викладене можна підсумувати, що окрім 
безпосередньо названих у Законі України «Про фермерське 
господарство» органів управління (голови господарства) у фермерських 
господарствах також мають функціонувати й інші органи управління, 
зокрема збори його членів. Збори членів фермерського господарства 
мають розглядати й приймати рішення із найголовніших питань його 
функціонування. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри земельного та 
аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Уркевич В.Ю. 
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Цмоканич У.Я., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, 

3 курс, 6 група 
 

 
ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ЯК ОСНОВНИЙ СКЛАДНИК  

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО ПОРЯДКУ  
Трудове право як самостійна галузь права України регулює широке 

коло відносин, які виникають з приводу праці. Предмет даної галузі права 
складають не всі відносини, пов'язані із працею взагалі, а лише ті 
суспільно-трудові відносини, що виникають, розвиваються та 
припиняються у зв'язку з безпосередньою діяльністю людей у процесі 
праці. 

З точки зору права праця розглядається як процес застосування 
особою (працівником) здібностей до праці, що відбувається в 
організованому порядку, призводить до виявлення суспільних відносин, 
які регулюються правом через встановлення прав та обов‘язків учасників 
відносин. Трудове право регулює відносини, що виникають з суспільної, 
вільної, найманої, організованої, відплатної та утилітарної праці. Тобто 
фактично працівник реалізовує свої здібності до праці задля того, щоб в 
майбутньому одержати певну винагороду за результати своєї праці, а 
роботодавець зацікавлений у високих результатах праці працівника.  

Праця має безліч форм реалізації. Кожен вид діяльності, вид 
роботи, що здійснює кожен працівник, має узгоджуватися з діями інших 
працівників, оскільки, зазвичай, праця відбувається у колективі. Тому для 
досягнення високої продуктивності праці недостатньо лише наявності 
самого бажання працівника виконувати свою роботу. Насамперед, праця 
повинна бути злагодженою, організованою та, найголовніше, 
дисциплінованою.  

Актуальність теми полягає в належній організації виробництва, 
підвищенні продуктивності праці, створенні сприятливого клімату в 
колективі в процесі реалізації працівником здібностей до праці, а також в 
забезпеченні чесного, сумлінного, добросовісного виконання працівником 
своїх трудових обов'язків, недопущенні відхилень від них та виходу за їх 
межі. 

Трудова дисципліна носить складний, комплексний характер, адже 
вона не вичерпується належним виконанням якогось одного обов‘язку. 
Вона завжди стосується системи прав і обов‘язків, що кореспондують 
ним, іншими словами, сукупності норм, правил, стандартів, яких 
необхідно дотримуватись в інтересах високоякісного функціонування 



189 

 

усього суспільного виробництва. Щодо  структури внутрішнього трудового 
розпорядку як складно-організованої трудово-правової системи: 

1. Нормування праці. Складовою частиною (функцією) управління 
виробництвом, що включає (а) визначення необхідних витрат праці (часу) 
на виконання робіт (виготовлення продукції) як окремими працівниками, 
так і колективами працівників (бригадами), та (б) встановлення на цій 
основі норм праці, є нормування праці. Таким чином, сутність нормування 
праці полягає в аналізі організаційно-технічних умов виконання роботи, 
методів і прийомів праці й розробці заходів для впровадження наукової 
організації праці і найбільш раціонального порядку (технології) виконання 
нормованої роботи з подальшим установленням норм витрат праці.  

2. Режим робочого часу. Під режимом робочого часу слід розуміти 
порядок розподілу робочого часу й відпочинку протягом певного 
календарного періоду по годинах доби, днях тижнів тощо, що забезпечує 
належний ритм трудового процесу і забезпечення вільного часу 
працівників. Формування режиму робочого часу залежить від: характеру 
виробництва; суб‘єктного складу працiвникiв; роботи громадського 
транспорту та ін. Л.А. Муксінова розрізнила режим робочого часу за: а) 
сферою дії – загальні, звичайні, спеціальні; б) тривалістю календарного 
періоду, на який вони розраховані – внутрішньозмінні, тижневі, річні; в) 
структурою робочих і неробочих періодів – зміні й незмінні, з постійними і 
змінними вихідними днями та ін.; г) суб‘єктом трудових правовідносин – 
підлітки, жінки-працівниці, які мають дітей тощо; ґ) характером впливу на 
нормальний робочий час – скорочена й нескорочена норма робочих 
годин; д) строками дії – тимчасові й постійні; е) відповідністю вимогам 
законодавства – правомірні й незаконні. 

3. Робоче місце. Робочим місцем можна вважати будь-яке місце, де 
перебуває працівник у зв‘язку з виконанням покладених на нього 
трудових обов‘язків. Організація робочого місця – це сукупність заходів, 
що забезпечують на робочому місці необхідні умови для 
високопродуктивної і безпечної трудової діяльності працівників, випуску 
продукції високої якості, а також, підвищення змістовності і привабливості 
праці, збереження здоров‘я працівників.  

4. Створення належних умов праці. З проголошенням на 
конституційному рівні пріоритетності прав і свобод людини та 
громадянина, кінцевою метою як держави, так і інших суб‘єктів 
правозастосування, є захист та охорона прав громадян, в тому числі 
права на здорові та безпечні умови праці. 

5. Заходи забезпечення трудової дисципліни. В ефективній системі 
організації процесу праці важливим чинником є трудова дисципліна. 
О.О. Кравченко висловлює міркування, що в сучасних умовах неможливо 
ігнорувати соціально-економічний аспект дисципліни праці: а) підґрунтям 
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високих економічних показників діяльності господарюючого суб‘єкта є 
загальний рівень і стан дисципліни праці його працівників; б) 
ефективність сучасного виробництва й інтенсивність його розвитку 
залежать від застосування новітніх технологій, що, безумовно, 
передбачає неухильне додержання й виконання відповідних правил 
працівниками, впевнене володіння ними технічними знаннями. 

Дисципліна праці в сучасних умовах розвитку ринкової економіки в 
Україні виступає певним фундаментальним фактором, який сприяє 
інтенсивному підвищенню продуктивності праці, тим самим розвиваючи 
ринкову економіку. 

В середині підприємства, установи, організації дисципліна праці 
відіграє роль конкретної межі, за яку заборонено виходити, адже 
внаслідок виходу за цю межу відразу порушується збалансованість, 
організаційність, продуктивність усього трудового процесу, спричиняючи 
негативні наслідки як для працівника, керівника трудового процесу, так і 
для всього підприємства в цілому. 

Вона виступає певним важелем управління, який стримує поведінку 
працівника від вчинення правопорушень та стимулює його до виконання 
роботи без порушення своїх трудових обов'язків. Дисципліна праці сприяє 
належній організації виробництва, підвищенню продуктивності праці, 
створенню сприятливого клімату в колективі в процесі реалізації 
працівником здібностей до праці. 

Завдяки трудовій дисципліні працівники, які вчиняють 
правопорушення, підлягають відповідальності та зазнають певних 
негативних наслідків, а працівники, які добросовісно відносяться до своїх 
трудових обов‘язків та сумлінно виконують їх, підлягають заохоченню. 
Таким чином цей інститут трудового права виконує попереджувальну, 
каральну та превентивну функції. 

Саме тому дисципліна праці відіграє дуже важливу роль в усьому 
трудовому процесі та одночасно виступає необхідною умовою високої 
продуктивності праці. 

Науковий керівник: асистент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Вєннікова В.В. 
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СТРАХОВИЙ СТАЖ І ЙОГО ВПЛИВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ 
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАЦІВНИКА 

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що на сьогоднішній день, під 
час процесу соціально-економічних перетворень у нашій державі 
відбувається реформування пенсійної системи, що має важливе 
значення для забезпечення сталого розвитку України, підвищення рівня 
соціального забезпечення пенсіонерів. Хоча до сьогодні було здійснено 
низку важливих для подальшого розвитку пенсійної системи перетворень, 
започаткована пенсійна реформа далеко не завершена.  

Страховий стаж став однією з обов‘язкових умов призначення 
пенсiй лише пiсля введення в дiю 1 сiчня 2004 Закону України «Про 
загальнообов‘язкове державне пенсiйне страхування». Його введення 
повнiстю замiнило підходи, що iснували за попереднiм законодавством, 
коли пенсiї призначались за умови трудового стажу. Стрaховий стаж 
прийшов нa зміну трудовому стажу, що пов‘язано із переходом від 
пенсійного забезпечення до пенсійного страхування, яке базується на 
залежності розміру пенсії від тривaлості сплати єдиного страхового 
внеску. З цього приводу Б.І. Сташків вказує на те, що зміст страхового 
стажу порівняно із змістом загального трудового стажу є вужчим, оскільки 
до нього не включаться періоди суспiльно корисної діяльності, коли особа 
не підлягає загальнообов‘язковому держaвному соціальному 
страхувaнню. Страховим стажем визначaється період (строк), протягом 
якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному 
страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не 
меншій, ніж мiнімальний страховий внесок.  

 Страховий стаж обчислюється територіальними органами 
Пенсійного фонду, в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо 
застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному 
пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, 
зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума 
сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний 
страховий внесок. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових 
внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період 
зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення 
в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної 
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доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума 
сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний 
страховий внесок.  

Відомий вчений Кучма О.Л., який у своїй монографії зазначав те, 
що реформування пенсійного законодавства підвищило роль страхового 
стажу для отримання соціального забезпечення, але як у праві 
соціального забезпечення, так і в трудовому праві трудовий стаж також є 
ключовим при визначенні права, зокрема, на відпустку, на зайняття 
певних посад (наприклад, судді, адвоката, нотаріуса), на отримання 
страхових виплат за загальнообов‘язковим державним страхуванням від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань тощо.  

Варто зазначити, що страховий стаж у правi соцiального 
забезпечення виступає, як факт-дія, тому що виникає на підставі 
суб‘єктивних факторів, тобто залежить від волі самої особи. Для того, 
щоб особа отримала відповідний страховий стаж вона зобов‘язана 
здійснювати певний вид трудової діяльності протягом певного періоду, 
що і дією у даному випадку. Якщо такі юридичні фaкти наявні, то 
уповноважені органи приймають рішення про призначення пенсій, 
встановлення її розміру, надання різного виду допомог, тощо. Страховий 
стаж у пенсійному страхуванні відноситься до складних юридичних 
фактів, оскільки до його складу входить ряд простих юридичних фактів, а 
саме: а) трудова та інша діяльність, участь у якій особи підлягає 
загальнообов‘язковому державному соціальному страхуванню; б)сплата 
єдиного страхового внеску; в)певна тривалість сплати єдиного страхового 
внеску; г) коефіцієнт страхового стажу.  

Також необхідно виокремити й особливості зарахування страхового 
стаж. Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до 
страхового стажу на загальних підставах. Страховий стаж враховується в 
одинарному розмірі, крім випадків, передбачених Законом України «Про 
загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування». За кожний повний 
рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо 
шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 
виробництв, робіт, професій, посад i показників, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на 
пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по 
одному року. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що 
враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання 
чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на 
умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, 
передбачених Законом України «про загальнообов‘язкове державне 
пенсійне страхування». 

У законі передбачена можливість добровільної участі у системі 
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загальнообов‘язкого державного пенсійного страхування. Особи можуть 
брати участь у цій системі у порядку та на умовах, які встановлені 
законодавством. На мою думку, це відносно новий спосіб набуття статусу 
застрахованої особи у визначеній системі. З особою, яка подала заяву 
про добровільну участь у системі загальнообов‘язкого державного 
пенсійного страхування, пiсля перевірки документів органом Пенсійного 
фонду укладається відповідний договір. 

 Я вважаю, що страховий стаж як правова категорія базується на 
конкретних обставинах, визначених законодавцем. Виступаючи 
юридичним фактом, він у сукупності з іншими правовими складами і 
фактичними обставинами стає підставою для виникнення або зміни 
окремих видів правовідносин, є правоутворюючим фактом. Законодавець 
чітко окреслив «страховий стаж» як самостійну правову категорію, 
визначив підстави його виникнення та порядок і умови застосування. На 
сьогоднішній день, страховий стаж виступає однією з основних підстав 
призначення пенсій та одним із критеріїв визначення розміру пенсій. 

Науковий керівник: асистент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 
Одним з найцінніших багатств людства визнаються – земельні 

ресурси. Дуже прикро, але сучасне використання земельних ресурсів в 
Україні в цілому не відповідає вимогам раціонального 
природокористування. Погіршення якісного стану земель сьогодні 
спостерігається практично на всіх освоєних територіях. Вихід із наведеної 
ситуації законодавець вбачає в запровадженні моніторингу земель. 
Функція моніторингу земель полягає перш за все в контролі поточного 
стану і оцінки перспектив розвитку несприятливих процесів для 
інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, 
спрямованих на оптимізацію використання земель. Основні завдання 
моніторингу земель, передбачені ст. 192 ЗК України, полягають у 
прогнозуванні еколого-економічних наслідків деградації земельних 
ділянок з метою запобігання або усунення дії негативних процесів. 
передбачені Через це, як видається, організація дієвої системи 
моніторингу стає першочерговим завданням для органів управління 
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земельними ресурсами всіх рівнів та органів державної влади. 
Проблематика оновлення відомостей щодо стану земель на даний 
момент виступає однією із начальних проблем у зазначеній царині. 

В основі моніторингу земель лежить регулярне спостереження за 
станом природних, технічних і соціальних процесів. Він здійснюється з 
метою контролю, та прогнозування змін у стані земель. Згідно з ч. 3 ст. 
191 Земельного кодексу України – моніторинг земель є складовою 
частиною державної системи моніторингу довкілля. Даною нормою 
передбачено, що моніторинг земель являє собою систему спостережень 
за станом земель, яка має на меті своєчасне виявлення змін у якісному 
стані земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних 
процесів. 

Моніторинг земель будучи, основою моніторингу довкілля,  
відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» (ст. 22) здійснюється з метою забезпечення збору, обробки, 
збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного 
середовища, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих 
рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень. Як 
відомо, стан земель безпосередньо впливає на стан інших природних 
ресурсів: атмосферного повітря, вод, рослинного світу та ін.. Отже, 
моніторинг земель слід вважати важливим елементом державної системи 
екологічного моніторингу. Різновидом моніторингу земель згідно із 
законодавством вважається моніторинг ґрунтів сільськогосподарських 
угідь, які використовуються у сільськогосподарському виробництві. 

Правове регулювання здійснення моніторингу земель відбувається 
на підставі положень ряду законодавчих актів, наприклад, тих, що вже 
зазначалися вище, а також таких, як Закон України «Про державний 
контроль за використанням та охороною земель», і, безперечно, 
Положення про моніторинг земель. 

Сам же процес моніторингу земель включає в себе низку 
послідовних стадій, таких як: по-перше, збирання, по-друге, оброблення, 
по-третє, передавання, а також збереження та аналіз інформації про стан 
земель, прогнозування їх змін і розроблення науково обґрунтованих 
рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам 
стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки. 

Згідно із Законом України «Про охорону земель» (ст. 54), 
моніторинг земель і ґрунтів проводиться з метою своєчасного виявлення 
зміни стану земель та властивостей ґрунтів, оцінки здійснення заходів 
щодо охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, 
попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків цього 
впливу. Тобто можна констатувати, що названий закон більш широко 
розкриває сутність моніторингу. Це, у свою чергу, дає змогу більш чітко 
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зрозуміти особливість такого процесу. 
За видами моніторинг земель може бути національним, 

регіональним і локальним.  
Особливість ведення моніторингу земель на національному рівні, 

полягає в тому, що рішенням центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і реалізує 
державну політику у сфері охорони навколишнього природного 
середовища на всій території України створюється мережа дослідних 
земельних ділянок та ділянок з еталонними ґрунтами з метою 
проведення на них необхідних спостережень, вимірювань та обстежень 
екологічного стану земель, зміни показників корисних властивостей 
ґрунтів під впливом господарської та інших видів діяльності.  

Ведення моніторингу здійснюють уповноважені органи виконавчої 
влади, зокрема Державна служба з питань геодезії, картографії та 
земельних ресурсів, при безперечній участі уповноважених органів 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а також з 
питань аграрної політики.  

В подальшому, вся зібрана інформація надсилається органам 
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для розроблення 
науково-обґрунтованих рекомендацій і своєчасного прийняття рішень 
щодо поліпшення якісного стану та охорони земель, запобігання 
негативним змінам їх стану та додержання вимог екологічної безпеки.  

Викладене свідчить про те, що процедура здійснення моніторингу 
земель потребує вдосконалення. Перш за все йдеться про розробку та 
затвердження методик його проведення, а також утворення ефективної 
національної системи моніторингу за якістю земель та ґрунтів.  

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
земельного та аграрного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Шульга М. В. 
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ВБИВСТВА НА ЗАМОВЛЕННЯ: 
 ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Процес розбудови демократичної, соціальної та правової держави 
в Україні зумовлює необхідність подолання певних труднощів, пов‘язаних 
з негативною тенденцією зростання рівня злочинності, набуття нею 
організованого та транснаціонального характеру. До числа злочинів, які є 
особливо небезпечними, сьогодні належать умисні вбивства, вчинені на 
замовлення, які в переважній більшості скоюються загальнонебезпечним 
способом з використанням вогнепальної зброї і вибухівки, розслідування 
яких становить особливу складність.  

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за 
вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, 
вчинене на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). Замовленим є 
умисне вбивство, яке вчиняється особою за винагороду в інтересах 
третьої особи. Таке вбивство має специфічний механізм організації та 
вчинення, часто характеризується відсутністю безпосередніх зв‘язків між 
замовником і виконавцем злочину, попередніх стосунків між найманою 
особою і жертвою (вони не знайомі один з одним, не мають спільних 
інтересів, убивця не зацікавлений особисто у смерті тієї чи іншої особи, а 
має, у більшості випадків, корисливий мотив). 

Убивства на замовлення складають відносно незначну частку у 
структурі реєстрованих умисних убивств – у середньому 2-3%. Однак 
вони привертають до себе підвищений громадський інтерес, оскільки, 
незважаючи на всі зусилля правоохоронних органів, здебільшого 
залишаються нерозкритими. Вбивства на замовлення здебільшого 
вчиняються висококваліфікованими "спеціалістами" – кілерами, які діють 
в умовах глибокої конспірації. Часто замовник (організатор) і виконавець 
між собою не знайомі, вони відокремлені цілим ланцюгом посередників, 
на "вирахування" яких потрібні тривалий час і значні сили. Окрім того, 
вбивства на замовлення, зазвичай, вчиняються в умовах неочевидності.   

У дослідженні основних положень методики розслідування 
вбивства на замовлення поряд з аналізом слідчої практики необхідно 
керуватися вченням про криміналістичну характеристику злочину, яка 



197 

 

являє собою систему відомостей (інформації) про криміналістично 
значущі ознаки злочинів даного виду, що відбиває закономірні зв'язки між 
ними і служить побудові й перевірці слідчих версій у розслідуванні 
конкретних злочинів (Колесніченко О.Н., Коновалова В.О., 1984). 
Структура криміналістичної характеристики вбивств на замовлення  
включає такі основні елементи: 1) способи вчинення; 2) сліди злочину; 3) 
обстановка вчинення  злочину; 4) особа злочинця; 5) особа жертви.  

Аналіз практики дозволяє виділити найбільш поширені способи 
вчинення вбивств на замовлення: із застосуванням вогнепальної 
автоматичної і напівавтоматичної зброї; з використанням вибухових 
речовин; напади з холодною зброєю; вбивства за допомогою побутових 
предметів; з використанням отруйних речовин, або через ін‘єкцію 
потерпілому медичних препаратів, які викликають серцевий напад і далі 
миттєву смерть; вбивства з використанням автотранспорту або із 
створенням дорожньо-транспортної пригоди, та інші. 

Вчинення вбивств на замовлення нерідко супроводжується 
ретельною  підготовкою. Так, з боку замовника до цього етапу входять: 
прийняття рішення на вчинення вбивства конкурента; розробка плану 
вбивства (іноді разом з виконавцем); пошук надійних співучасників 
(посередника, виконавців); пошук необхідної суми грошей як витрат для 
оплати злочину. З боку виконавця: ознайомлення з майбутньою жертвою 
(фото, відео, візуальне спостереження); вивчення розпорядку дня 
жертви; підбір знаряддя вбивства; визначення місця  та часу нападу; 
остаточне прийняття рішення на вчинення злочину.   

Найбільш поширеними способами приховування слідів злочину є: 
наймання замовником виконавця вбивства з метою створення собі алібі; 
використання виконавцем вбивства засобів особистого маскування 
(маски, грим тощо); наймання виконавців з інших держав або регіонів; 
залишення виконавцем знарядь злочину на місці події або неподалік від 
нього; фізичне усунення замовником виконавця після вчинення ним 
злочину; знищення виконавцем маркувальних ознак на знаряддях 
злочину (автоматі, пістолеті, нарізах у стволі тощо) з метою ускладнення 
ідентифікації зброї; використання викраденого авто – чи мототранспорту 
для прибуття на місце вбивства та зникнення з нього; дії для того, щоб 
позбутися трупа потерпілого; імітування вбивства під нещасний випадок.   

Слідову картину вбивства на замовлення складають: наявність на 
місці злочину знарядь убивства (кинута злочинцем вогнепальна зброя), 
кинуті неподалік від убивства транспортні засоби, на яких злочинці втекли 
з місця злочину; ознаки слідів, що вказують на певну кореляцію між 
особою потерпілого та його прижиттєвою діяльністю; сліди, що вказують 
на тривалу засідку з метою нападу; відсутність ознак пограбування 
потерпілого; наявність знарядь злочину, що дорого коштують 
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(снайперська гвинтівка, прилад нічного бачення); місце вбивства 
(громадське або помешкання); відомості про використання злочинцями 
засобів особистого маскування; зухвалий спосіб убивства чи в місці з 
мінімальною кількістю свідків; наявність ознак, що вказують на 
професійний рівень виконавців.   

Обстановка вчинення цього злочину як елемент розглядуваної 
характеристики включає інформацію про місце і час його скоєння. Місця 
вчинення вбивств на замовлення обумовлюються двома критеріями: а) 
регіоном  вчинення (Київська, Харківська області тощо); б) конкретне 
місце вчинення злочину (місце проживання потерпілого, його особистий 
автотранспорт, автошляхи, автостоянки тощо). Більшість вбивств на 
замовлення вчиняються за місцем проживання жертви. Злочинці для 
нападу обирають сходові площадки у під‘їзді жертви, кабіни ліфтів, 
територію біля будинку чи під‘їзду. Місцем вчинення злочину може бути 
узбіччя дороги, наприклад, при застосуванні вибухових пристроїв. Як 
правило, для нападу злочинці обирають ранковий час, рідше вечірній. Це 
пов‘язано з чіткою регламентацією робочого дня жертви і виходом її із 
домівки.  

Особа злочинця. Вбивство на замовлення характеризується 
складним злочинним переплетінням: замовник — виконавець або 
замовник — посередник (декілька посередників) — виконавець. Замовник 
може виступати не тільки  у ролі організатора чи підбурювача, але й як 
ініціатор злочину. Замовник-ініціатор завжди є первісним джерелом 
злочинної ідеї, а замовники-організатори чи замовники-підбурювачі 
можуть діяти і з ініціативи інших осіб, хай навіть і тих, ким вони керують, 
готуючи або вчиняючи злочин.  Замовниками частіше всього виступають: 
керівники комерційних структур; лідери ОЗУ; авторитети злочинного 
середовища; корумповані представники владних або господарчих 
структур; родичі, подружжя, члени родини; окремі особи, які зайняті у 
комерційних структурах. Посередники вбивств на замовлення 
підбираються замовником, як правило, зі своїх знайомих, але майже 
завжди пов‘язаних із  кримінальним середовищем. Серед виконавців  
таких вбивств чимало колишніх військовослужбовців, які пройшли через 
«гарячі точки»; працівників правоохоронних органів; співробітників 
охоронних і детективних агентств, представників кримінального 
середовища, а також колишніх і діючих спортсменів, що займаються 
східними єдиноборствами, біатлоном, стрілецькими видами спорту. 

Жертвами вбивств на замовлення найчастіше стають: лідери і 
члени злочинних угруповань; представники вищих органів державної 
влади та управління; керівники державних або приватних підприємств, 
бізнесмени; працівники правоохоронних та правозастосовних органів 
(прокуратури, поліції, СБУ, судів); співробітники засобів масової 



199 

 

інформації та ін. Людину вбивають, як правило, не за зроблене, а за те, 
що вона могла б зробити, або вона реально заважає здійсненню планів 
замовника вбивства.  

Між елементами такої характеристики простежуються кореляційні 
взаємозв'язки та взаємозалежності, з урахуванням цих даних будуються 
та висуваються слідчі версії при розслідуванні розглядуваних злочинів.   

Таким чином, криміналістична характеристика вбивств на 
замовлення – це узагальнена інформаційна модель, що являє собою 
систематизований опис типових криміналістично значущих ознак вбивств 
на замовлення, які мають суттєве значення для їх виявлення, розкриття 
та розслідування. Вона виступає інформаційною основою побудови і 
формування оптимальної методики розслідування цього виду злочину.  

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри криміналістики 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Шевчук В.М.  
 

Коваленко А.В.,  
Харківський національний університет внутрішніх справ, 

аспірант кафедри криміналістики та судової експертології 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ПОСЯГАНЬ 
 НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЖУРНАЛІСТІВ 

Відповідно до положень КПК України, досудове розслідування 
розпочинається з внесення уповноваженою особою відомостей про 
ознаки кримінального правопорушення до ЄРДР. Найімовірнішими 
ситуаціями виявлення правоохоронними органами ознак посягань на 
життя та здоров‘я журналістів є отримання заяви про вчинення 
кримінального правопорушення від особи, яка постраждала від злочину 
або іншої особи; виявлення трупу потерпілого; отримання заяви про 
зникнення потерпілого безвісти; отримання відомостей про відповідне 
кримінальне правопорушення зі ЗМІ. Вважаємо за доцільне докладніше 
розглянути особливості зазначених джерел інформації про ознаки 
посягань на життя та здоров‘я журналістів. 

Отримання заяви від особи, яка постраждала від злочину або іншої 
особи. Така заява може надійти від безпосередньої жертву злочину, якщо 
стан її здоров‘я дозволяє їй особисто звернутися з повідомленням про 
вчинення проти неї злочину, або від сторонніх осіб, яким відомі обставини 
посягання, у випадку, якщо безпосередня жертва злочину мертва, або 
стан її здоров‘я не дозволяє їй особисто звернутися до правоохоронних 
органів.  

Перша ситуація є більш сприятливою, адже безпосередній 
потерпілий від злочину може надати найбільш актуальну та точну 



200 

 

інформацію про обставини події що сталася. При цьому, уповноваженій 
особі, яка приймає таку заяву або повідомлення, слід пам‘ятати про 
можливість викривлення потерпілим інформації через хвилювання або 
шок, викликані злочинним діянням проти нього. У другому випадку, 
заявником може бути очевидець злочину, колега, родич чи член сім‘ї 
потерпілого, інші особи, яким найчастіше відомий обмежений обсяг 
інформації про обставини посягання.  

Зазвичай, при отриманні заяви про вчинення злочину, 
уповноважена особа, що вносить відомості про злочин до ЄРДР, має 
достатньо інформації для здійснення попередньої кваліфікації 
правопорушення. Так, в разі смерті потерпілого та наявності інформації, 
що може свідчити про зв‘язок вбивства з професійною діяльністю 
журналіста, злочинне діяння слід попередньо кваліфікувати за ст. 348

1
 КК 

України. У випадку коли достатніх відомостей про зв‘язок вбивства з 
професійною діяльністю журналіста не виявлено, попередню 
кваліфікацію слід здійснювати за ч. 1 ст. 115 КК України. Коли потерпілий 
живий, в залежності від наявної в уповноваженої особи інформації про 
стан його здоров‘я, попередню кваліфікацію слід здійснювати за ч. 2, 3 ст. 
345

1
 КК України в разі наявності інформації про зв‘язок посягання з 

професійною журналістською діяльністю, або за ст.ст. 121, 122, 125, 126 
КК України за відсутності такої інформації. 

Виявлення трупу. У випадку, коли встановлюється що вбитий був 
журналістом, близьким родичем чи членом сім‘ї журналіста, однією з 
основних версій слідства є вбивство у зв‘язку з професійною 
журналістською діяльністю. Попередня кваліфікація такого вбивства 
залежить від того, чи була інформація про особу вбитого виявлена до, чи 
після внесення відомостей про злочин до ЄРДР.  

У першому випадку, під час огляду місця події (який відповідно до ч. 
3 ст. 214 КПК України може проводитися до внесення відомостей до 
ЄРДР) можуть бути виявлені документи, що посвідчують особу вбитого та 
документи, що підтверджують його статус журналіста; засоби здійснення 
професійної журналістської діяльності (аудіо- відеозаписувальна техніка, 
тощо); елементи службового одягу з маркуванням «ЗМІ», «ПРЕССА», 
«ЖУРНАЛІСТ», тощо. Попередня кваліфікація посягання за ст. 348

1
 КК 

України можлива лише у випадках, коли наявний цілий комплекс ознак, 
що можуть вказувати на зв‘язок вбивства з професійної журналістської 
діяльністю потерпілого (наприклад сліди знищення аудіо- відеотехніки, 
нотаток, зошитів, електронних носіїв, що імовірно належали потерпілому; 
наявність кримінальних проваджень за фактами погроз, побоїв, 
нанесення тілесних ушкоджень даній особі у зв‘язку з її професійною 
журналістською діяльністю; тощо). В інших випадках рекомендується 
попередньо кваліфікувати таке вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України. 
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У другому випадку, коли знайдений труп не було впізнано в ході 
здійснення огляду місця події, або не було встановлено статусу 
журналіста у потерпілого, доцільно попередньо кваліфікувати злочин за 
ч. 1 ст. 115 КК України. Після встановлення достатнього обсягу ознак, що 
можуть свідчити про зв‘язок вбивства з професійною журналістською 
діяльністю потерпілого, правову кваліфікацію злочину слід змінити на ст. 
348

1
 КК України. 

Отримання заяви про зникнення потерпілого безвісти. У разі 
отримання заяви про зникнення журналіста або його близького родича чи 
члена сім‘ї, така заява має бути зареєстрована уповноваженою особою у 
журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події.  

Відомості про факти безвісного зникнення особи вносяться до 
ЄРДР як інформація про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 
ст. 115 Кримінального кодексу України, з відміткою «безвісне зникнення». 
Проте, в разі достатньої кількості ознак, що можуть свідчити про вбивство 
зниклої особи у зв‘язку із професійною журналістською діяльністю, 
вважаємо за доцільне здійснювати попередню правову кваліфікацію за 
ст. 348

1
 КК України, з відміткою «безвісне зникнення» при внесенні 

відповідних відомостей до ЄРДР. 
У випадку зникнення журналіста або його члена сім‘ї чи близького 

родича, обставинами, що можуть свідчити про вбивство зниклої особи у 
зв‘язку з професійною журналістською діяльністю, можуть бути: наявність 
інформації про погрози, що надходили особі до зникнення; наявність 
інформації про конфлікти журналіста з іншими особами через його 
журналістську діяльність; виявлення особистих речей потерпілого, його 
транспортних засобів зі слідами крові або боротьби; виявлення знарядь 
здійснення професійної журналістської діяльності, що належали 
журналісту та були знищені, пошкоджені, виведені з ладу, тощо. 

Отримання відомостей про ознаки кримінального правопорушення 
із засобів масової інформації. Відповідно до ст. 25 КПК України, прокурор, 
слідчий зобов‘язані в межах своєї компетенції розпочати досудове 
розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак 
кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли 
кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви 
потерпілого). Оскільки ч. 2, 3 ст. 345

1
 та ст. 348

1
 КК України не віднесені 

нормою ст. 477 КПК України до випадків початку кримінального 
провадження виключно на підставі заяви потерпілого, допускається 
самостійне виявлення слідчим, прокурором ознак таких злочинів. 

З огляду на специфіку злочинів, що вивчаються, найбільш 
вірогідним джерелом отримання інформації про посягання є засоби 
масової інформації. Журналісти часто висвітлюють у своїх матеріалах 
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факти порушення прав їх колег, зокрема у ЗМІ можуть бути оприлюднені 
повідомлення про побиття, зникнення журналістів або їх членів сім‘ї чи 
близьких родичів. Така ситуація можлива якщо постраждалі особи з тих 
чи інших причин не звернулися до правоохоронних органів з відповідною 
заявою відразу після вчинення щодо них злочину.  

Висловлені рекомендації, на наш погляд, сприятимуть практичним 
працівникам у ефективному виявленні ознак посягань на життя та 
здоров‘я журналістів та у правильному здійсненні попередньої 
кваліфікації таких діянь.  

 
Лейба О.А., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірантка кафедри кримінального процесу  
 

ЦІННІСНА РОЛЬ ТЛУМАЧЕННЯ У ПЕРЕБОРЕННІ  
ПРАВОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
Однією з найголовніших ознак, які характеризують державу як 

правову, є забезпечення принципу верховенства права. Невід‘ємною 
складовою частиною принципу верховенства права є принцип правової 
визначеності, яким встановлюються певні вимоги до нормативно-
правових актів і законів зокрема. Вимоги до визначеності законодавства 
передбачають чітке формулювання правової норми; обов‘язкове 
оприлюднення нормативно-правових актів; відсутність внесення 
непередбачуваних змін до законодавства і стабільність правових норм. 
Саме принцип правової визначеності вимагає, щоб юридичні норми були 
чіткими, точними та спрямованими на забезпечення передбачуваності 
ситуацій і правовідносин, в які вступають їх учасники. Проте нерідко 
виникають ситуації, коли норма права сформульована неоднозначно, а 
іноді навіть суперечить іншим нормам, виникає колізія. У таких випадках 
важлива роль відводиться тлумаченню норм права. Вельми актуальний 
характер має тлумачення у кримінальному процесі. Бо як ні в якому 
процесі, в кримінальному – питання щодо визначеності й чіткості норм 
стоять особливо гостро. Це пов‘язано з тим, що в межах кримінального 
процесу діє принцип «дозволено лише те, що прямо передбачено 
законом». А отже, зміст норми права повинен бути однозначним, тобто 
бути зрозумілим як для осіб, які ведуть кримінальний процес (наприклад, 
слідчий), так і для тих, хто залучається до участі у кримінальному 
провадженні (наприклад, потерпілий, обвинувачений та ін.). 

В літературі «тлумачення» пропонується розглядати як 
багатозначний термін. Так, тлумачення, з одного боку, визначається як 
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певний процес мислення, пізнання, спрямований на з‘ясування явищ і 
об‘єктів та результат цього процесу. З іншого, це пояснення результату 
з‘ясування, яке має вияв у сукупності висловлювань мови, які надають 
зазначеним явищам і об‘єктам певного значення. 

Щодо тлумачення норм права, то Капліна О.В. висловлює думку, 
що це інтелектуально-вольова діяльність суб‘єктів тлумачення, 
спрямована на з‘ясування смислу (суті, змісту) норми права з метою 
правильного її застосування, а також роз‘яснення засвоєного, що 
об‘єктивується в акті тлумачення. З урахуванням запропонованого 
підходу до поняття тлумачення норм права виділяються ознаки 
правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права: 
(1) це інтелектуально-вольова діяльність; (2) включає процес з‘ясування й 
роз‘яснення смислу норм кримінально-процесуального права; (3) має на 
меті реалізацію правових розпоряджень; (4) здійснюється спеціально 
уповноваженими на те суб‘єктами – державними органами й посадовими 
особами; (5) результат її об‘єктивується в акті тлумачення. 

То ж у правовому регулюванні роль тлумачення норм права 
обумовлюється необхідністю правильного розуміння дійсного змісту 
норми права та його розгорнутим, обґрунтованим роз‘ясненням іншим 
суб‘єктам права. 

Сучасний період реформування правової системи нашого 
суспільства характеризується активною правотворчістю Приймаються 
нові, в тому числі й кодифіковані, законодавчі акти, вносяться зміни та 
доповнення до чинного законодавства. У свою чергу вказані нормативні 
зміни і нововведення, на жаль, доволі часто надають досить багатий 
матеріал для їх критичного осмислення з погляду якості законодавчої 
техніки та вимог правової визначеності, що негативно позначається на 
правозастосовній практиці, оскільки не кожний юрист має можливість 
розібратися у законодавчих нововведеннях. 

Отже, як зазначає Капліна О.В., в умовах стрімких законодавчих 
змін зростає цінність правозастосовного тлумачення норм права, в тому 
числі й кримінального процесуального. Це обумовлюється багатьма 
чинниками: 1) об‘єктивною необхідністю; 2) системністю права; 3) 
виникненням суперечностей між формальним характером норм 
кримінально-процесуального права і розвитком суспільних відносин; 4) 
можливими погрішностями в законодавчій техніці; 5) використанням у 
законодавстві юридичної термінології; 6) використанням у кримінальному 
процесуальному законодавстві оцінних понять; 7) наявністю прогалин 
правового регулювання тих або інших питань; 8) розбіжностями або 
суперечностями між нормами права, які регулюють одне й те ж питання, 
що викликає їх колізійність; 9) впливом практики Європейського суду з 
прав людини на кримінальне судочинство країни – учасниці Європейської 
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конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 10) 
суб‘єктивними причинами. 

З урахуванням зазначених чинників, наведемо приклад щодо ролі 
тлумачення у переборенні правової невизначеності. Так, неоднозначними 
та такими, що викликають певні труднощі у правозастосуванні, є питання, 
пов‘язані з розмежуванням процесуальної компетенції прокурора та 
слідчого під час закриття кримінального провадження. Згідно з ч. 4 ст. 284 
КПК, слідчий приймає постанову про закриття кримінального 
провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 284 КПК, 
якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося 
про підозру; прокурор – щодо підозрюваного з підстав, передбачених 
частиною першою ст. 284 КПК. Формулювання означених положень  ч. 4 
ст. 284 КПК на практиці викликає неоднозначну позицію щодо 
правомірності винесення прокурором постанови про закриття 
кримінального провадження з підстав, передбачених п.п. 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 
284 КПК України, якщо у провадженні жодній особі не повідомлялось про 
підозру. При цьому в науковій літературі, а також на практиці 
висловлюються діаметрально протилежні погляди на це питання.  

При тлумаченні зазначених нормативних положень необхідно 
звернути увагу на те, що законодавець не встановлює чіткого 
розмежування компетенції між слідчим та прокурором, обмеживши її тими 
підставами, що вказані у абз. 2 та 3 ч. 4 КПК. Такий підхід спрямований на 
захист від незаконного закриття кримінального провадження у тому 
випадку, коли особі вже повідомлено про підозру, надаючи право закрити 
провадження винятково прокурору. При цьому правовий зміст частини 4 
ст. 284 КПК слід тлумачити з урахуванням того, що абзацом першим 
передбачається: «Про закриття кримінального провадження слідчий, 
прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, 
встановленому цим Кодексом». Тобто, законодавець закріплює загальне 
правило про те, що слідчий та прокурор вправі закрити кримінальне 
провадження у випадках, коли  для цього є підстави, формалізуючи своє 
рішення у формі постанови. Проте, до компетенції слідчого він відносить 
лише закриття провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 ч. 
1 ст. 284 КПК, за умови, що жодній особі у даному провадженні не було 
повідомлено про підозру. Якщо ж особі повідомлено про підозру, то таке 
кримінальне провадження закриває прокурор.  

Таким чином, тлумачення виконує важливу роль і є певним 
інструментом у забезпеченні процесу реалізації норм кримінального 
процесуального права, а також умовою дотримання законності 
кримінальної процесуальної діяльності, забезпечення прав і законних 
інтересів осіб. 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page10#n2540
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РОЗВИТОК НОРМИ ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ ЗА РАДЯНСЬКИМ 

КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ (1934-1958 рр.) 
1. У 30-ті роки суспільно-політична ситуація в країнах СРСР та 

схильність комуністичного керівництва до репресій, призвела, зокрема, до 
прийняття ЦВК СРСР 8 червня 1934 року постанови, якою статтею про 
зраду батьківщині (статті 1-1 – 1-4) було доповнено Положення про 
злочини державні (контрреволюційні та особливо небезпечні для Союзу 
РСР злочини проти порядку управління). 20.07.1934 року КК УСРР 
доповнений статтями про зраду Батьківщині, текст яких повністю 
відповідав зазначеній Постанові. 

2. Зокрема, у ст. 54-1 «а» КК  УРСР 1927 р. надавалось визначення 
зради батьківщини. Об‘єктом злочину визнавалась зовнішня безпека 
СРСР. Саме на шкоду військовій міці СРСР, його незалежності або 
недоторканності його території була спрямована зрада громадянина 
СРСР. З об‘єктивної сторони це були будь-які дії, причому їх перелік 
(шпигунство, видача військової або державної таємниці, перехід на бік 
ворога, втеча або переліт за кордон) є приблизним. Підтвердженням 
цього висновку є використання в тесті слів «як-то», після яких наводиться 
вищеозначений перелік дій, що підтверджує не вичерпний його характер. 
Підтверджує це твердження також текст ст. 133 Конституції СРСР, в якій 
зрадою батьківщини визнається також порушення присяги та 
спричинення шкоди військовій міці держави.  

3. Слід звернути увагу, що така форма зради батьківщині, як 
видача військової або державної таємниці не співпадала з ознаками 
шпигунства (ст. 54-6). Таким чином, законодавець підкреслював, що окрім 
збирання та передачі державної таємниці зрадою батьківщині є всі факти 
передачі таких відомостей ворогу з боку тих, хто є її носієм. Злочин 
характеризувався тільки умисною виною. За зраду була встановлена 
вища міра покарання – розстріл з конфіскацією всього майна, а при 
пом'якшуючих обставинах – позбавлення волі строком до 10 років з 
конфіскацією всього майна (ст. 1-1). Кваліфікованим видом зради 
визнавалася зрада, вчинена військовослужбовцем (ст. 54-1 «б»). 
Недонесення з боку військовослужбовця про підготовку або вчинену 
зраду каралось позбавленням волі терміном до 10 років (54-1 «г»).  

4. Окремо регламентувалась відповідальність родичів зрадника. 
Вони підлягали покаранню тільки у випадках втечі або перельоту 
військовослужбовця за кордон (ст. 54-1 «в»). В інших випадках зради 
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військовослужбовця це положення до його родичів не застосовувалось. 
Кримінальній відповідальності підлягали не всі родичі 
військовослужбовця, а тільки повнолітні члени його сім'ї. Покаранню вони 
підлягали тільки у двох випадках: 1) якщо вони сприяли готуванню зради 
або її вчиненню, або 2) хоча б і знали про зраду, але не повідомили про 
це владу. В обох випадках особи каралися позбавленням волі строком 
від 5 до 10 років з конфіскацією майна.  

5. Кримінальній відповідальності підлягали інші члени сім'ї 
зрадника у випадках втечі або перельоту військовослужбовця за кордон. 
Це стосувалось повнолітніх, які не були пособниками зради і навіть не 
знали про неї. Йшлося про тих, хто проживали разом із зрадником або 
перебували на його утриманні. Такі особи позбавлялись виборчих прав і 
висилались у віддалені райони Сибіру на 5 років. Це положення було 
виключним, тому що кримінальній відповідальності підлягали невинні 
особи.   

6. Постанова ЦВК СРСР від 2 жовтня 1937 року «Про заміну вищої 
міри покарання (розстрілу) позбавленням волі до 25 років» збільшила 
термін покарання у вигляді позбавлення волі з 10 до 25 років. Це 
надавало можливість суду обирати покарання за контрреволюційні 
злочини між розстрілом і позбавленням волі до 25 років. 

7. Під час ІІ Світової війни боротьба із зрадою батьківщині 
продовжувала відбуватися на підставі базових норм «Положення про 
злочини державні (контрреволюційні та особливо небезпечні для Союзу 
РСР злочини проти порядку управління) 25.02.1927 р. Відображення 
військової дійсності знайшло свій вираз у прийнятті 19 квітня 1943 р. 
Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про міри покарання для німецько-
фашистських лиходіїв, винних у вбивствах і катуваннях радянського 
цивільного населення і полонених червоноармійців, для шпигунів, 
зрадників Батьківщини з числа радянських громадян та їх підсобників». 
Ним, зокрема, шпигуни та зрадники з числа радянських громадян, несли 
покарання у вигляді смертної кари через повішення. Для «пособників з 
місцевого населення», винних у сприянні у вчиненні зазначених злочинів, 
встановлювалося покарання у вигляді заслання та каторжних робіт від 15 
до 20 років. Розгляд зазначених справ покладався на військово-польові 
суди дивізій, вироки яких мали затверджуватися командирами дивізій і 
виконуватися негайно. Окремо зазначимо, що такі види покарання, як 
повішання та каторга, були унікальними для радянської правової 
системи: ніколи більше вони офіційно не встановлювались та не 
застосовувались. 

8. Після завершення війни діяв мораторій, введений Указом 
Президіума Верховної Ради СРСР від 26.05.1947р. «Про відміну смертної 
кари» в СРСР.  Однак вже 12 січня 1950р. смертну кару поновили Указом 
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Верховної Ради СРСР «Про застосування смертної кари до зрадників 
батьківщини, шпигунів, підривникам-диверсантам», врахувавши «заяви 
від національних республік, від профспілок, селянських організацій, а 
також діячів культури».  

9. Положення про злочини державні діяло в СРСР з 1927 до 1958р. 
Його застосування було достатньо широким та інтенсивним. Наприклад, 
станом на 01.01.1951р. в Головному управлінні виправно-трудових 
таборів, трудових поселень та місць ув‘язнення перебувало 579918 
засуджених за контрреволюційні злочини, з яких 334538 (57,7%) 
відбували покарання за зраду батьківщині, 3256  осіб (0,6%) – члени 
сімей зрадників батьківщині. Станом на 01.02.1954р. в таборах і тюрмах 
перебувало 467946 осіб, засуджених за ці злочини.  За даними МВС 
СРСР, за весь період з 1921р. до 1954р. за контрреволюційні злочини 
було засуджено 3 777 380 осіб.  

10. 25 грудня 1958р. Верховна Рада СРСР одночасно із 
затвердженням «Основних засад кримінального законодавства Союзу 
РСР та радянських республік» прийняла Закон «Про кримінальну 
відповідальність за державні злочини». Так, радянський законодавець 
відмовився від терміна «контрреволюційні злочини», який замінили на 
«особливо небезпечні державні злочини», законодавство також не 
містило загального поняття цих злочинів. У ст. 1 цього Закону визначені 
ознаки зраді батьківщині. Законодавець закріпив закритий перелік діянь, 
що визначали об‘єктивну сторону: 1) перехід на бік ворога; 2) шпигунство; 
3) видача державної або військової таємниці; 4) втеча за кордон або 
відмова повернутися із-за кордону до СРСР; 5) надання іноземній 
державі допомоги в проведенні ворожої діяльності проти СРСР; 6) змова 
з метою захоплення влади. Покарання залишалось найсуворішим: 
позбавлення волі від десяти до п‘ятнадцяти років із конфіскацією майна 
або смертна кара із конфіскацією майна. Положення цього акту були 
перенесені в Главу 1 Особливої частини КК УРСР 1960 року. 

11. Викладене дозволяє зробити висновок, що чим уразливіша 
держава (високий рівень загрози зовнішній безпеці у разі військових дій 
або на стадії революційного утворення держави; низький авторитет і 
статус на політичній мапі світу; слабкий рівень соціально-економічного 
положення населення), тим жорсткішим ставав інструмент боротьби із 
державною зрадою серед своїх громадян, аж до порушення ґрунтовних 
принципів кримінального права, зокрема індивідуальної відповідальності 
за вчинене. 

Науковий керівник: к.ю.н, доцент кафедри кримінального 
права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Зайцев О.В. 
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та правоохоронних органів 
 

ПРАВОВИЙ СТАТУС КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ 
ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ 

Ініціатором формування органів самоврядування в прокуратурі 
України виступив законодавець. У Законі України «Про прокуратуру» від 
14.10.2014 р. № 1697-VII (далі – Закон) з‘явився окремий розділ, у якому 
було зафіксовано поняття прокурорського самоврядування, його 
завдання та сфера діяльності, організаційні форми та основні 
повноваження. Цей розділ розділяється на дві частини: статті, присвячені 
загальним засадам прокурорського самоврядування та його органам, та 
окрема глава «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів», яка 
визначається як орган, що забезпечує діяльність прокуратури. На наш 
погляд специфічний статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів (далі – КДКП), враховуючи неоднозначне відношення до неї 
законодавця, потребує наукового аналізу і дослідження. 

Створення органів, подібних до КДКП є поширеним явищем серед 
інших професій у багатьох країнах. Найбільш поширеними вони є у 
суддівському середовищі. Можна навіть вважати, що кваліфікаційні 
комісії, що створюються для суддівського корпусу, є зразком для інших, 
оскільки отримали увагу не лише національних нормативних актів, а й 
міжнародних документів, сформовано так звані «міжнародні стандарти» 
функціонування і діяльності органів, що приймають участь у формуванні 
суддівського корпусу, вирішення питань кар‘єрного просування суддів, 
притягнення їх до відповідальності та звільнення. Тому логічним буде 
дослідження правового статусу КДКП у порівнянні з її аналогами у 
суддівському середовищі. 

 Аналіз міжнародних актів, що встановлюють вимоги до 
формування складу і діяльності органів, подібних до КДКП але у 
суддівському середовищі, дозволяє визначити основні вимоги до них: 

а) нормативне регулювання діяльності не нижче законодавчого 
рівня; 

б) незалежність від виконавчої й законодавчої гілок влади, 
неупередженість; 

в) не менше половини його складу мають становити судді, обрані 
самими суддями; 

г) наявність чинних повноважень, обов'язковість прийнятих рішень 
для інших державних органів, самостійність у визначенні процедури 
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прийняття рішень; 
д) рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

повинні контролюють судовим органом вищої інстанції. 
А тепер пропонуємо порівняти зазначені вимоги із нормативним 

врегулюванням КДКП в Україні. Так, Законом Кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія прокурорів визначається як колегіальний орган, 
який відповідно до своїх повноважень визначає рівень фахової підготовки 
осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, та вирішує питання 
щодо дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення 
прокурорів з посади (ч. 1 ст. 73 Закону). КДКП є юридичною особою, має 
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм 
найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державного 
казначейства України. 

До складу КДКП входять одинадцять членів, які повинні мати 
громадянство України, мати вищу юридичну освіту та стаж роботи в 
галузі права не менше десяти років. Із членів КДКП (а) п‘ять повинні бути 
прокурорами, яких призначає всеукраїнська конференція працівників 
прокуратури, (б) дві особи (вчених) призначає з‘їзд представників 
юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, (в) одну 
особу (адвоката) призначає з‘їзд адвокатів України, та (г) три особи 
призначає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за 
погодженням з комітетом Верховної Ради України, до предмету відання 
якого належить організація та діяльність органів прокуратури. 

КДКП стає повноважною за умови призначення до її складу не 
менше дев‘яти членів. Строк повноважень члена КДКП становить три 
роки. Одна і та ж сама особа не може здійснювати повноваження члена 
комісії два строки підряд. Члени КДКП працюють на постійній основі і на 
час виконання своїх обов‘язків відряджаються до комісії. 

До повноважень КДКП Законом віднесено:  
1) облік даних про кількість посад прокурорів, у тому числі 

вакантних та тимчасово вакантних; 
2) проведення добору кандидатів на посаду прокурора в 

установленому Законом порядку; 
3) участь у переведенні прокурорів; 
4) розгляд скарг (заяв) про вчинення прокурором дисциплінарного 

проступку та здійснення дисциплінарного провадження; 
5) за результатами дисциплінарного провадження і за наявності 

підстав, передбачених Законом, прийняття рішення про накладення на 
прокурора дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість 
подальшого перебування особи на посаді прокурора. 

Для здійснення своїх повноважень КДКП має право 
ознайомлюватися з документами, отримувати їх копії, опитувати 
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прокурорів та інших осіб, отримувати за письмовим запитом від органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
власності та підпорядкування, громадян, громадських об‘єднань 
необхідну для проведення перевірки інформацію. У разі ненадання 
запитуваної інформації КДКП може звернутися з відповідним позовом до 
суду (ст. 77 Закону). 

Крім Закону до основних правових засад діяльності КДКП 
відноситься Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів, прийняте всеукраїнською 
конференцією працівників прокуратури 28 квітня 2016 р. (далі – 
Положення). Положенням конкретизовано вимоги Закону щодо 
процедури підготовки, розгляду питань та прийняття рішень КДКП, а 
також інші питання організації діяльності Комісії. Наприклад, 
встановлюється порядок обрання голови, заступника голови, секретаря 
КДКП, узагальнюються повноваження голови, заступника голови, 
секретаря, та члена КДКП, порядок підготовки її засідань, розгляд нею 
матеріалів та прийняття рішень, особливості розгляду окремих питань, 
віднесених до її компетенції та порядок оскарження прийнятих рішень. 

Якщо провести аналіз наведеного нормативного закріплення 
правового статусу КДКП в Україні, то можна побачити невідповідність 
окремих його елементів бажаному ідеальному стандарту відповідного 
органу у суддівській професії. А враховуючи напрямок реформування 
прокуратури України – наближення її до судової гілки влади, що потребує 
також наближення і статусу прокурора до статусу судді, можливі недоліки 
потребують свого виправлення. 

В першу чергу мова йде про склад КДКП. Закон вимагає наявності у 
ньому лише 5 прокурорів обраних прокурорами із 11. Цього замало, 
оскільки не становить більшість від складу. 

Є проблема із незалежністю діяльності. Відповідно до Закону 
організаційне забезпечення діяльності КДКП здійснюється її 
секретаріатом (ч. 1 ст. 79). А відповідно до Положення Генеральний 
прокурор визначає структуру та штатну чисельність секретаріату КДКП, 
призначає на посади та звільняє з посад працівників секретаріату. Така 
надзвичайна концентрація повноважень Генерального прокурора у сфері 
роботи Секретаріату КДКП є дивною і може надати йому можливість 
впливати на дії і рішення Комісії, а тому потребує виправлення.  

Виправлення перелічених недоліків та інших є обов‘язковою 
умовою на шляху організації роботи КДКП, без виконання яких ми не 
зможемо отримати нову якісну прокуратуру.  
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Коссе Є.К.,  
Харківський національний університет 

 імені В.Н. Каразіна, 
здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін 

 

ВІДСТАВКА СУДДІ ТА ПРАВО НА ЗАХИСТ 
Кожному громадянину України гарантується право на захист його 

прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і 
справедливим судом. Також розумність судового розгляду справи 
підкреслює практика Європейського суду з прав людини, який неодноразово 
звертав увагу на порушення національними судами ст. 6 Конвенції про 
захист основоположних прав та свобод людини і громадянина в своїх 
рішеннях, наголошуючи на те, обраний запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою не повинен виглядати як покаранням ще до винесення вироку по 
справі. 

Однак сьогодні, під час судової реформи в Україні склалася тривожна 
ситуація пов‘язана зі звільненням суддів та виходом їх у відставку. На 
практиці трапляються ситуації, коли суддя на стадії судових дебатів втрачає 
повноваження щодо розгляду справ та винесення вироку, а тим часом 
кримінальна справа слухається близько 2,5 років, весь цей час 
обвинувачений знаходиться під вартою. Враховуючи останні зміни до 
кримінального кодексу України щодо перерахування строку попереднього 
ув‘язнення у строк відбутого покарання, загалом строк відбутого покарання 
становить близько 5 років.  

В силу ч.4 ст. 95 Кримінального процесуального кодексу України після 
виходу судді у відставку ця справа повинна розглядатися з початку новим 
складом суду. У цьому випадку суд може зіткнутися з низкою проблем, що 
полягають у повторному виклику та допиту свідків, вивченню доказів та інше. 
Слід зробити акцент на тому, що новий склад суду повинен буде вирішити 
питання щодо продовження або зміни запобіжного заходу підозрювану, а 
враховуючи той факт, що свідки, експерти та інші учасники судового 
провадження не були допитані повноважним складом суду певні ризики 
передбачені ч.1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України 
можуть зберігатися. Тому виникає питання щодо справедливості суду та 
розумності строків розгляду кримінальної справи. 

В аспекті цього, вбачається необхідним удосконалити положення 
законодавства України щодо звільнення суддів та їх виходу у відставку 
шляхом заборони виходу у відставку чи звільнення до винесення вироку чи 
рішень по справах які перебувають на розгляді цього судді більш ніж певний 
час, чи справи які можуть бути завершенні у розумний строк. Таким чином 
питання порушення права обвинуваченого на розумний строк судового 
розгляду справи буде знято і попередженим у майбутньому. 
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Марущак С.В., 
ДВНЗ «Київський національний економічний  
університет імені Вадима Гетьмана», 3 курс 

 
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ЯК ОБТЯЖУЮЧА ОБСТАВИНА ЗЛОЧИНІВ  

У ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
У сучасних умовах вже формується система гендерних норм, 

спрямованих на усунення розриву в становищі жінки та чоловіка, долання 
всіх форм дискримінації щодо статей у всіх сферах життя суспільства. 
Фактично триває процес формування національного гендерного права. 
Наскільки країни світу в своєму внутрішньому розвитку й на рівні 
міжнародних відносин осягнуть необхідність законодавчого забезпечення 
розв‘язання гендерних проблем і регулювання гендерних відносин, 
настільки світова спільнота забезпечить пришвидшення виходу на якісно 
новий рівень встановлення світового гендерного порядку. 

Рекомендації ОБСЄ регламентують, що визнання і засудження на 
державному рівні мотиву ненависті у злочинах стає адекватною 
відповіддю кримінальним процесам в сучасному світі і способом зміцнити 
верховенство закону і справедливості. Як показує світова практика, 
рівень злочинів на ґрунті гендерної ненависті в країнах, в яких 
розроблено антидискримінаційне законодавство і присутні ефективні 
системи моніторингу даних про подібні злочини, виявляється на порядок 
нижче, ніж в країнах, де така інформація не відстежується або 
маскується. 

Невелика кількість держав-членів Ради Європи ухвалили 
законодавчі та інші заходи, які забороняють дискримінацію по 
відношенню до людей за ознакою гендерної ідентичності. Лише 20 з 47 
держав-членів Ради Європи, відповідно до міжнародних та європейських 
стандартів, визнали у своєму антидискримінаційному законодавстві 
дискримінацію за ознакою гендерної ідентичності, або спеціально 
виділяючи термін «гендерна ідентичність», або шляхом офіційного 
тлумачення таких термінів як «гендер», «стать» або «інші підстави для 
дискримінації». Злочини на ґрунті ненависті не відображаються в 
офіційній статистиці злочинів у більшості держав-членів Ради Європи. 
Розпалювання ненависті, заклики до насильства або дискримінації за 
ознакою гендерної ідентичності прямо передбачені в кримінальному 
законодавстві лише в двох державах-членах Ради Європи.  

Потрібно наголосити, що дане питання, окрім як на законодавчому 
рівні багато досліджували й науковці, такі як Барандій М., 
Головашенко І.О., Ілікчієва К.І., Коломієць-Людвіг Є.П., Мельник Т.М., 
Орлова О., Смоляр Л.О, Цвєтков А.М., Чухим Н.Д. та багато інших.   

Для єдиного розуміння предмета дослідження, ми пропонуємо 
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наступну дефініцію: Гендерна ненависть – це глибоке емоційно негативне 
ставлення суб'єкта до індивіда чи іншого об'єкта, що характеризується 
відчуттям гніву, ворожістю, огидою, бажанням заподіяти йому біль, як 
фізичний, так і моральний, чи шкоду на підставі гендерної ідентичності.  

Дев'ять держав-членів Ради Європи (Албанія, Хорватія, Чеська 
Республіка, Німеччина, Угорщина, Чорногорія, Сербія, Швеція та 
Сполучене Королівство) включили пряму згадку гендерної ідентичності в 
комплексне антидискримінаційне законодавство. Однак, в даний час 
немає єдиного поняття, яке визначає дискримінацію на ґрунті гендерної 
ідентичності. Це означає, що кожна держава може по різному тлумачити 
цей термін і ці розбіжності можуть бути суттєвими. Щонайменше 11 
держав-членів розглядають дискримінацію за ознакою гендерної 
ідентичності як форму статевої чи гендерної дискримінації в 
комплексному анти дискримінаційному законодавстві (Австрія, Андорра, 
Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Нідерланди, Норвегія, 
Словаччина і Швейцарія), у той же час Швеція використовує кілька 
формулювань для заборони цих підстав дискримінації. 

За ознакою наявності гендерної ненависті як обтяжуючої обставини 
злочинів, кримінальне законодавство зарубіжних країн можна поділити на 
3 групи: перша – країни, які прямо зазначають цю обставину; друга – 
країни, які взагалі не закріплюють її; та третя – країни, які прямо не 
закріплюють цю обставину, але використовують оціночні поняття, зміст 
яких охоплює гендерну ненависть (наприклад, «мотиви, які заслуговують 
особливого осуду»).  

Так, наприклад за параграфом 33 Кримінального кодексу (надалі 
КК) Австрії у разі, якщо особа діяла, керуючись расистськими, 
націоналістичними та іншими особливо негожими мотивами, покарання 
суттєво збільшується. Відповідно до ст. 23 КК Іспанії до таких обставин, 
зокрема, відносяться: вчинення злочину за плату, винагороду; вчинення 
злочину з мотивів расизму, антисемітизму або інших мотивів, що 
стосуються етнічного або національного походження, належності до 
національних меншин, сексуальної орієнтації, ідеології, релігії або 
переконань потерпілого. Тобто, на прикладі ми бачимо не закріпленість 
такої обтяжуючої обставини як гендерна ненависть.  

Найбільш докладно обставини, які обтяжують покарання, 
передбачені у КК країн колишніх союзних республік. Однак, незважаючи 
на розширену правову регламентацію розглянутих обставин у Загальній 
частині КК, відмінності у формулюваннях часом істотні. Так, ненависть по 
відношенню до будь-якої соціальної групи, політична, ідеологічна чи 
расова ворожнеча, передбачені російським законодавцем (п. «Е» ч. 1 ст. 
63 КК Росії); з мотивів національної, расової, релігійної ненависті або 
фанатизму (Азербайджан, Вірменія); вчинення злочину на ґрунті 
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соціальної, національної, расової або релігійної ворожнечі або ненависті 
(Молдова); вчинення злочину з мотивів місцевої, національної або 
релігійної ворожнечі, релігійного фанатизму (Таджикистан); вчинення 
злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або 
розбрату (Узбекистан, Білорусія). 

У таких країнах як, Туреччина, Корея, Японія, Китай, Бельгія, 
Австралія, Голландія, ФРН, взагалі відсутні обтяжуючі обставини. А у 
Польщі, США, Швейцарії обтяжуючі обставини розглядуються стосовно 
окремих видів злочинів. У гл. 29 КК Швеції говориться, що при визначенні 
кримінальної значущості має особливо враховуватися чи було злочин 
скоєно з метою заподіяння шкоди особі, етнічної групи або іншій подібній 
групі осіб за мотивом раси, кольору шкіри, національного або етнічного 
походження, релігійних переконань чи інших подібних обставин. 

Закон США 1994 року «Про контроль над насильницькими 
злочинами» (Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994) 
пропонує вважати злочинами ненависті насильницькі дії (до яких згідно із 
законодавством США відноситься насильство, спрямоване як проти 
особистості, так і проти власності), вчинені у зв'язку з дійсною або яка 
сприймається расою, кольором шкіри, релігією, національним 
походженням, статтю, інвалідністю або сексуальною орієнтацією жертви. 

Отже, виходячи з вище зазначеного, можемо дійти наступних 
висновків. Серед загальнолюдських цінностей ключовою є рівність жінок і 
чоловіків, що виступає потужним резервом для прогресу, здобутків, 
відтворення ресурсного потенціалу держави. Але досить часто ми бачимо 
ситуацію  двох абсолютно протилежних рішень суду: одне рішення, яке 
виноситься з урахуванням міжнародно-правових вимог, інше рішення, яке 
ґрунтується на певному досить вузькому тлумаченні норм національного 
законодавства без урахування світових та європейських цінностей, 
досягнень у даній сфері. 

Тому, дотримання рекомендацій «Тематичних доповідей» Комісара 
з прав людини Ради Європи, зокрема, міжнародних норм у сфері прав 
людини без дискримінації та забороняти у конкретній формі 
дискримінацію за ознакою гендерної ненависті у національному 
антидискримінаційному законодавстві. А також у якості рекомендацій по 
дотриманню цих норм на національному рівні слід використовувати 
Джок‘якартські принципи застосування міжнародно-правових норм - про 
права людини по відношенню гендерної ідентичності; прийняти 
законодавство про злочини на ґрунті ненависті, у яких представлявся би 
особливий захист  від злочинів і інцидентів гендерного характеру. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права та процесу ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» Ілікчієва К.І. 



215 

 

 
Сідак Г.С., 

Національний юридичний університет 
імені  Ярослава Мудрого, 

Інститут кадрів для органів юстиції України, 1 курс 
 

ФУНКЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
Судова влада – одна з гілок державної влади. Оскільки «людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю», а «права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави… 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов‘язком 
держави» (ст. 3 Конституції України), то провідною функцією судової 
влади є саме захист прав і свобод людини, насамперед – життя і 
здоров‘я, честі й гідності, недоторканності, безпеки, а також усіх визнаних 
і декларованих державою прав і свобод. Усі інші функції судової влади 
обумовлюються необхідністю захисту прав і свобод, мають сенс лише у 
тому разі, якщо спрямовані на забезпечення прав і свобод тощо.  

Якщо законодавча влада встановлює межі і обсяг прав і свобод, 
виконавча влада, здійснюючи державну політику, забезпечує умови для 
реалізації кожним прав і свобод, то судова влада забезпечує їхній захист 
та відновлення у разі порушення. Тому необхідність функціонування у 
суспільстві судової влади обумовлена можливістю порушення прав і 
свобод. Останні можуть порушуватися при зіткненні різноспрямованих 
інтересів. Інакше кажучи, наявність різноспрямованих інтересів, 
намагання реалізувати своє прагнення різними суб‘єктами щодо одного й 
того об‘єкта обмежують можливості реалізації своїх прагнень суб‘єктами 
соціальних відносин. Тому й виникає потреба у їхній регуляції. А 
прагнення реалізувати свої інтереси в умовах протиборства при 
усвідомленні різноспрямованого характеру своїх устремлінь називається 
конфліктом. Тому можна стверджувати, що функціонування судової 
влади у суспільстві обумовлено наявністю і можливістю у ньому 
конфліктів.  

У конфлікті можна розглядати об‘єктивну (наявність 
різноспрямованих інтересів) і суб‘єктивну (готовність суб‘єктів конфлікту 
відстоювати свої інтереси в умовах протиборства) сторони. Конфлікти 
можуть мати різні форми, але вони завжди перешкоджають реалізації 
прав і свобод як суб‘єктів конфлікту, так й інших суб‘єктів соціальних 
відносин. Наявність такого інституту як суд дає можливість мінімізувати 
соціальні втрати від конфліктів і максимально захистити права і свободи 
людини. 

Функції судової влади здійснюються судами, які входять до системи 
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судоустрою України, Вищою кваліфікаційною комісією і не зводяться 
виключно до здійснення правосуддя. Умовно їх можна поділити на три 
групи. Перша з них стосується захисту прав і свобод людини, охорони 
правопорядку. Як зазначалося, ці функції обумовлюються змістом і 
спрямованістю діяльності судової влади як гілки державної влади. Друга 
група функцій стосується здійснення правосуддя і судового контролю. 
Здійснення правосуддя є процесуальною формою захисту прав людини, 
й хоча вчені визнають цю функцію судової влади похідною й 
обумовленою функціями першої групи, але водночас наголошують на її 
самостійному значенні як функції судової влади. Адже саме для 
здійснення правосуддя судова влада і створюється, фінансується тощо. 
Третю групу складають функції, які забезпечують здійснення правосуддя і 
прийняття кваліфікованих, неупереджених, справедливих і законних 
рішень. Це функції, пов‘язані із судовим управлінням.  

Отже, захист прав і свобод людини є основною функцією і головним 
змістом діяльності судових органів. Суди забезпечують захист прав не 
лише фізичних осіб, а й юридичних, серед яких інші органи державної 
влади, місцевого самоврядування, комерційних організацій, об‘єднання 
громадян. Але діяльність органів державної влади та місцевого 
самоврядування перш за все повинна спрямовуватися на забезпечення 
прав людини. Об‘єднання громадян, комерційні товариства – це форма 
реалізації прав людини. Тому у будь-якому випадку, захищаючи права 
юридичних осіб, органів державної влади і місцевого самоврядування, 
суд захищає права людини. А охорона правопорядку і законності, 
відновлення законності у разі її порушення створює умови для реалізації 
прав людини. 

В юридичній літературі виникла дискусія, чи є діяльність судової 
влади правоохоронною? На думку більшості авторів, основу діяльності 
судової влади становить саме здійснення правоохоронної функції, 
змістом якої є захист (охорона) права, що здійснюється судовими 
органами (ідентичність правозахисної та правоохоронної судових 
функцій). При цьому розрізняють два типи судового захисту прав і свобод 
людини: захист порушеного суб‘єктивного права, який здійснюється 
шляхом відновлення права (є змістом правозахисної функції судової 
влади) та захист суб‘єктивного права від імовірного порушення у 
майбутньому (який є змістом правоохоронної функції судової влади). Ці 
типи разом становлять єдину провідну функцію судової влади – захист 
прав і свобод людини. Тому суд можна вважати як правозахисним, так і 
правоохоронним органом.  

Реалізація правозахисної функції здійснюється у специфічний 
процесуальній формі – здійсненні правосуддя. Ці процедури (а вони 
відрізняються при розгляді справ у судах різної інстанції та спеціалізації) 
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обумовлюють другу групу функцій судової влади. Саме при здійсненні 
цих функцій найбільше і найповніше проявляється владний характер 
впливу судової системи на суспільство.  

Судовий контроль передбачає контроль вищих судів за 
правильністю застосування правових норм нижчими судами, за 
законністю і обґрунтованістю рішень державних органів та їхніх 
посадових осіб, зокрема, судовий контроль за процесуальними 
рішеннями і діями органів дізнання та досудового слідства. Отже, 
судовий контроль – це легальна процедура визначення відповідності 
правових актів нижчої юридичної сили правовим актам вищої юридичної 
сили та у разі встановлення в ході судового процесу такої невідповідності 
– визнання їх не чинними.  

Функції судового управління слід розуміти як сукупність внутрішніх 
функцій судової системи, управляння її діяльністю. Предметом судового 
управління є питання внутрішньої організації судових органів, відбір, 
організація навчання та підтримання кваліфікації суддів, дисциплінарне 
провадження, керівництво роботою з кадрами судових органів, вивчення 
та узагальнення судової практики, ведення судової статистики тощо.  

Отже, функції судової влади складають систему, підсистеми якої 
обумовлюють одна одну і при їх здійсненні забезпечують діяльність 
судової влади. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри організації 
судових та правоохоронних органів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Дудченко О.Ю. 
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Інституту підготовки кадрів для органів юстиції, 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ 

БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА  
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України 
від 13.04.2012 року (далі – КПК) завданнями кримінального провадження 
є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, 
охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, 
хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 
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обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосована належна правова 
процедура. Досягнення цього завдання можливе лише за умови 
дотримання усіма учасниками кримінального провадження, вимог 
встановлених законом. Конституцією України у ч. 2 ст. 19 закріплено, що 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ці норми 
зобов‘язують сторону обвинувачення, яка представлена слідчим, 
прокурором у кримінальному провадженні, а зокрема, і під час досудового 
розслідування  діяти лише у порядку, передбаченому КПК. Однак, 
непоодинокими є випадки недотримання цими суб‘єктами норм закону, 
зловживання своїми службовими повноваженнями, невиконання 
покладених на них обов‘язків, наслідком чого є порушення прав і 
законних інтересів інших учасників провадження. Останні у свою чергу 
наділені правом оскаржувати дії, бездіяльність і рішення слідчого, 
прокурора.  

Проблематика оскарження бездіяльності слідчого, прокурора 
вимагає першочергового дослідження, оскільки пов‘язана з особливістю 
визначення його предмета і обчислення строків оскарження. У статті 303 
КПК визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати в 
наступному: 

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні 
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про 
кримінальне правопорушення. 

2) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні 
тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК. Враховуючи 
те, що згідно зі ст. 169 КПК тимчасово вилучене майно повертається 
особі, у якої воно було вилучено, на підставі постанови прокурора, 
бездіяльність може полягати у невинесенні такої постанови за відсутності 
підстав для вилучення майна; 

3) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні 
інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК 
строк. Слід зазначити про наявність зв'язку між обов'язком слідчого чи 
прокурора вчинити визначені КПК дії та строком, у межах якого зазначені 
особи зобов'язані їх вчинити; 

4) бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів 
безпеки. 

Частиною 1 ст. 304 КПК встановлено десятиденний строк, 
упродовж якого особа має право звернутися зі скаргою на рішення, дії чи 
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бездіяльність слідчого чи прокурора. Однак, при оскарженні бездіяльності 
необхідно враховувати, що обчислення строку оскарження починається із 
дня, що наступає після останнього дня, який відведено КПК для вчинення 
слідчим або прокурором відповідної дії. Так, наприклад,  відповідно до 
вимог ч. 1 ст. 214 КПК бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у 
невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, означає невнесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення 
про кримінальне правопорушення. На це звертає увагу Вищий 
спеціалізований суд України у своєму листі  № 1640/0/4-12 выд 9.11.2012 
р. «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності…..»). Отже, у випадку, коли слідчий, після прийняття заяви 
не вносить відомості у ЄРДР з необґрунтованих підстав, лише після 
спливу цих 24 годин заявник може оскаржувати дії слідчого. 

При цьому оскарження бездіяльності щодо невнесення відомостей 
про кримінальне правопорушення до ЄРДР, неповерненні тимчасово 
вилученого майна, нездійсненні інших процесуальних дій, які він 
зобов'язаний вчинити у визначений КПК строк можливе лише на стадії 
досудового розслідування, а оскарження бездіяльності слідчого або 
прокурора при застосуванні заходів безпеки як на стадії досудового 
розслідування, так і під час підготовчого судового засідання.  

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора 
розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами 
судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК. Після 
надходження скарги слідчий чи прокурор мають право самостійно 
реагувати та усувати допущені порушення без рішення слідчого судді по 
суті скарги. Підтвердженням реагування на протиправну бездіяльність є 
вчинення відповідних дій або винесення рішення, яке слідчий чи прокурор 
не вчинили/не ухвалили, але зобов'язані були це зробити. Скарги на 
бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше 
сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги за 
обов‘язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, 
представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких 
оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для 
розгляду скарги, однак висловлення позиції слідчого, прокурора є 
важливим для прийняття законного та обґрунтованого рішення за 
скаргою. За результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, 
прокурора у випадку визнання її незаконною постановляється ухвала про 
зобов'язання вчинити певну дію. Ухвала за результатами розгляду скарги 
постановляється у нарадчій кімнаті та викладається окремим 
процесуальним документом із дотриманням вимог ст. 372 КПК. Якщо 
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підстави для задоволення скарги відсутні, слідчий суддя постановляє 
ухвалу про відмову у задоволенні скарги, яка не підлягає оскарженню. 

Таким чином, інститут оскарження бездіяльності на стадії 
досудового розслідування, якому присвячено гл. 26 КПК, є важливою 
гарантією захисту прав учасників кримінального процесу і відповідно до 
ст. 7 КПК – однією із засад кримінального провадження. Врахування 
процесуальних особливостей оскарження бездіяльності слідчого, 
прокурора надасть можливість домогтися законного, належного і 
професійного виконання цими суб‘єктами, покладених на них обов‘язків і 
зобов‘язати вчинити необхідні процесуальні дії, прийняти необхідні 
рішення. 

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Корчева Т.В. 
 

Чех М.О., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
факультет підготовки кадрів для Пенсійного фонду України, 

3 група, 5 курс 
 

ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Відомо, що корупція – одне з найнебезпечніших соціальних зол, що 

здавна гальмує ефективні соціально-економічні та політичні 
перетворення, а в сучасних умовах – ставить під ризик інтеграцію України 
до спільноти європейських держав. Корупція в освітній галузі має чимало 
негативних наслідків: обмеження доступності освіти, погіршення якості 
освітніх послуг, поглиблення соціальної нерівності, викривлення 
механізму вибору еліт, поширення «культури корупції», що підриває 
мотивацію до праці. 

Відповідно до інформації барометру світової корупції Transparency 
International, 43% опитаних українців вважають освітню система 
«надзвичайно корумпованою», а 33% опитаних, задіяних у освітньому 
процесі, зізналися, що протягом року сплачували хабар.  

Корупція в освіті виявляє себе по різному (неправомірна вигода, 
шахрайство, спотворення інформації, порушення професійної етики, 
порушення контрактних умов, невмотивовані витрати, непотизм, 
академічна нечесність), але в масовій свідомості найчастіше асоціюється 
з таким кримінальним правопорушенням, як отримання неправомірної 
вигоди. Ці епізоди можна класифікувати на такі форми: 

1) корупція під час вступу до вищого навчального закладу. Як 
відомо, із 2008 року зовнішне незалежне оцінювання є обов‘язковою 
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умовою вступу до вишів на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
або спеціаліста, що покликане усунути адміністрацію вищих навчальних 
закладів від спотворення результатів вступних іспитів. Тим не менш, у 
2016 року Генеральна прокуратура оприлюднила результати 
розслідування, згідно з яким посадові особи Міністерства освіти України 
за 8 років завищили близько 2000 результатів ЗНО, із них понад 200 – у 
2014-2015 роках. Також не відійшли у минуле корупційні схеми для 
складання вступних іспитів, незаконного отримання пільг для 
позачергового вступу тощо; 

2) корупція під час навчального процесу, типовими проявами якої є 
отримання незаконної вигоди викладачем за позитивну оцінку на іспиті, а 
також нав‘язування придбання навчальної або наукової літератури, 
адміністративний тиск на викладача з боку адміністрації університету для 
викривлення оцінки знань певного студента. Недобросовісна практика 
спостерігається на всіх етапах екзаменаційного процесу: від підготовки 
екзаменаційних робіт до організації іспитів; в процесі виставлення оцінок; 
і, нарешті, при використанні результатів іспитів [3, с. 274]. Ця форма є 
однією з найбільш латентних через високий рівень обопільної 
зацікавленості як студентів, які не бажають докладати зайвих зусиль для 
опанування певними навичками та уміннями, так і викладачів, 
незадоволених низькою соціальною захищеністю. 

3) корупція поза навчальним процесом з метою отримання 
диплома, тобто «придбання» підроблених документів про вищу освіту 
безпосередньо через адміністрацію вишу, державних посадових осіб 
профільного міністерства тощо. 

Виходячи з наведеного, вважаємо за необхідне резюмувати – 
подолання корупції у сфері вищої освіти можливе лише за умови 
прищеплення уявлень про європейські стандарти академічної чесності як 
викладачам, так і студентам. «Аби готувати антикорупціонерів 
завтрашнього дня, школи вже сьогодні повинні бути вільними від корупції. 
Без значної дози доброчесності і за допомогою лише навчання нашим 
школам та університетам не вдасться підготувати майбутніх лідерів  які 

були б проти відмивання грошей», ‒ говорить Угетт Лабелль, член 
Правління Transparency International Ukraine. Позитивним запобіжним 
напрямом є практика розширення доступу до антикорупційної освіти, а 
саме: проведення державними органами, представниками громадських 
організацій, лекцій з виховання нетерпимості до корупції, соціальної 
реклами, дистанційної освіти (як-от, безкоштовні курси від 
Антикорупційного центру ACREC при НАУкМА на онлайн-платформі 
Прометеус). Також дієвим інструментом є запровадження 
антикорупційного комплаєнс-менеджменту вищих навчальних закладів, 
тобто закріплення системи внутрішнього контролю за вступними 
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кампаніями, оцінюванням знань студентів на рівні локальних 
нормативних актів. 

Таким чином, наріжним каменем подолання корупції у вищій освіті є 
активна громадська позиція широких верств населення. Важливу роль 
відіграє також становлення стандартів академічної чесності, принципу 
нульової толерантності до корупції, а також задіяння сучасних 
інформаційних технологій для мінімізації корупційних ризиків у системі 
оцінювання знань та умінь студентів. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Новіков О.В.  
 

Котюк М.В., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
Інститут підготовки юридичних кадрів для 

Служби безпеки України, 2 курс 
 

СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ  
ТА БОЄПРИПАСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНУ 
Сучасний період формування правової держави в Україні 

характеризується загостренням загальної кримінальної ситуації, 
пов'язаної з поглибленням економічної, соціальної та політичної кризи в 
суспільстві. Це, у свою чергу, зумовило значне зростання контрабанди 
вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин (ст. 201 КК 
України). Враховуючи підвищену суспільну небезпечність цих 
кримінальних явищ, такі злочини є одним із факторів загрози 
національній безпеці України. Контрабанда зброї, бойових припасів та 
вибухових речовин заподіює шкоду громадській безпеці українського 
народу, здоров‘ю людей, а також міжнародній співпраці України з іншими 
державами у боротьбі з таким різновидом організованої злочинної 
діяльності. 

За оцінками деяких експертів, 70 % вилученої зброї в Україні 
надходить контрабандним шляхом; ось чому на сьогодні актуальною є 
проблема перекриття каналів контрабандного надходження зброї в 
країну. Джерелами й каналами надходження зброї та боєприпасів до 
контрабандистів, як правило, виступають: а) викрадення зброї із 
військових частин і баз; б) викрадення окремих деталей і механізмів на 
збройних заводах; в) ввезення зброї з країн СНД (Російська Федерація), 
Придністров‘я, Дагестану, Північного Кавказу, з місць збройних 
конфліктів; г) придбання на території України у незнайомих осіб; д) 
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райони військових стрільбищ, полігони, місця минулих бойових дій, де 
була знайдена зброя; е) кустарне виготовлення в підпільних майстернях 
та ін.  

Джерела придбання вогнепальної зброї та боєприпасів 
обмежуються в основному регіонами, де в останні роки виникали і 
відбуваються збройні конфлікти. Наприклад, на сході України у зоні 
проведення АТО, у прикордонних районах із Російською Федерацією, 
Молдовою та Придністров‘ям, які на цей час є основною базою 
накопичення зброі, боєприпасів та вибухових речовин. 

Усе викладене зумовлює необхідність розробки способів вчинення 
контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів як елемента 
криміналістичної характеристики цього виду злочину. 

Спосіб вчинення контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів — 
це детермінована система дій злочинця по підготовці, виконанню та 
приховуванню незаконного переміщення таких предметів контрабанди 
через митний кордон, а також по використанню результатів цієї 
діяльності. 

На сьогодні найбільш поширеними способами вчинення 
розглядуваних злочинів виступають: а) переміщення вогнепальної зброї 
та боєприпасів поза митним контролем; б) переміщення шляхом 
приховування від митного контролю. Розглянемо їх.  

Переміщення вогнепальної зброї та боєприпасів поза митним 
контролем   охоплює різноманітні дії контрабандиста по переміщенню цих 
предметів контрабанди поза визначених митними органами України місць 
(митниць, митних постів) або поза встановленим часом для проведення 
митного контролю. У даному випадку не має значення, чи 
використовувалися злочинцем які-небудь способи приховування 
предметів, чи ні. Найчастіше здійснюється таке переміщення шляхом 
об'їзду митних постів легковими та вантажними автомобілями. У таких 
випадках, з метою ухилення від митного контролю, контрабандисти 
використовують не традиційно існуючі магістралі транспортного 
прямування, а путивці (польові, міжселищні), об‘їздні дороги. 
Зустрічаються випадки переміщення контрабанди шляхом обходу місць 
митного контролю пішоходами. 

Способи вчинення контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів 
шляхом приховування від митного контролю є найпоширенішою групою 
способів з вчинення такого різновиду контрабанди. Приховування від 
митного контролю цих предметів контрабанди являє собою будь-який 
спосіб утаювання, що ускладнює їх виявлення, зокрема: із використанням 
тайників або інших засобів «фізичного приховування», що утруднюють 
візуальне виявлення контрабанди; шляхом надання одним предметам 
вигляду інших; шляхом подання митному органу як підстави для 
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переміщення предметів підроблених документів або таких, що одержані 
незаконно, містять неправдиві дані чи є підставою для переміщення 
інших предметів.  

В основному на практиці застосовується три способи приховування 
вогнепальної зброї та боєприпасів від митного контролю: а) тайники; б) 
інші способи ―фізичного приховування‖, що ускладнюють візуальне 
виявлення контрабанди; в) фальсифікація митних та інших документів .  

Під тайниками прийнято вважати спеціально виготовлені, 
обладнані або пристосовані сховища, а також конструктивні ємкості, 
порожнини транспортних засобів, багажу та інші предмети, що 
попередньо підлягалися розборці, демонтажу або переобладнанню. 
Найбільш поширені місця приховування контрабанди в автотранспорті – 
це шини ходових та запасних коліс, спеціально переобладнанні або ж 
виготовлені паливні та водяні баки, ящики для інструмента з подвійними 
стінками та днищами, простір за передньою панеллю та декоративною 
обшивкою кабіни, пустоти між подвійними стінками вантажного 
приміщення, тайники, спеціально обладнані в балках, лонжеронах і шасі 
автомашини, та ін.  

На залізничному транспорті для приховування найчастіше 
використовуються міжстельові простори, туалети, ящики для сміття, 
опалювальні печі вагонів, ями для постільної білизни, тайники в 
службових купе, акумуляторні ящики, плафони освітлення, різноманітні 
ніші, сидіння та спинки диванів, пустоти в столиках, у поручнях, 
попередньо розряджені вогнегасники тощо. У Польщі, наприклад, видано 
Каталог контрабандних тайників, які використовуються моряками на 
торгівельних суднах, де описано 500 таких місць. Вважаємо, що й в 
Україні також доцільно було б підготувати подібні каталоги довідкового 
характеру за видами транспортних засобів, проаналізувавши й 
використавши вітчизняний і міжнародний досвіди.  

 Набуває широкого поширення переміщення вогнепальної зброї та 
боєприпасів шляхом використання різних способів «фізичного 
приховування», під яким розуміється створення умов, за яких візуальне 
виявлення предметів контрабанди під час митного контролю ускладнено. 
У залежності від об'єктів митного контролю до ―інших способів‖ 
приховування можна віднести такі способи ―фізичного приховування‖ 
контрабанди: а) безпосередньо на тілі контрабандиста; б) в організмі 
людини (у внутрішніх порожнинах та ковтальним способом); в) 
безпосередньо в одязі, взутті й особистих речах; г) в особистому багажі й 
ручній поклажі; д) у легальних товарах і вантажах; е) у транспортних 
засобах; є) у міжнародних поштових відправленнях. Спосіб приховування 
визначається видом зброї (боєприпасів), його кількістю, розмірами, 
вагою, а також можливостями переміщення в розібраному вигляді.   
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Підготовчі дії злочинця починаються з моменту виникнення в нього 
злочинного замислу та прийняття рішення про вчинення контрабанди.  
Способи підготовки до переміщення вогнепальної зброї та боєприпасів 
найпоширенішими є такі: а) вибір транспорту, яким буде переміщуватись 
зброя; б) підшукування справжніх або підробка документів (які маскують 
вогнепальну зброю, приховують особу відправника (перевізника) тощо); 
в) підготовка маскувальних засобів (муляжів, шухляд, коробок тощо); г) 
вибір місця схованки зброї в транспорті; д) вивчення маршруту руху 
транспорту; е) пробне відправлення незначної частини зброї; є) вивчення 
заходів перевірки вантажу; ж) пошук осіб (як правило, пристарілого віку 
або інваліди, особи, які звільняються від кримінальної відповідальності), 
які за винагороду згодяться перевезти вантаж (зброю), тощо. Слід 
враховувати, що виявлення контрабанди можливо й на стадії підготовки, 
наприклад, під час придбання зброї для їх подальшого незаконного 
переміщення через митний кордон України, виготовлення в 
транспортному засобі тайника для її переміщення, створення 
організованої групи для зайняття контрабандою і т.д. 

Спосіб приховування контрабанди вогнепальної зброї та 
боєприпасів реалізується, коли злочин уже вчинено, зареєстровано і по 
ньому ведеться розслідування. Це докорінно змінює систему чинників, які 
його детермінують. Коло можливих дій контрабандиста значно 
розширюється і може включати залякування, підкуп свідків, неправдиві 
свідчення, підробку документів тощо. Крім цього, при аналізі 
контрабандної діяльності необхідно враховувати найбільш типові способи 
приховування контрабанди, а саме: знищення, маскування, 
фальсифікація і приховування. Способи приховування цього виду 
контрабанди спрямовані на знищення слідів: а) які залишають металеві 
частки вогнепальної зброї, збройове мастило, порохові гази; б) одягу; в) 
засобів маскування; г) підробних документів тощо.  

Узагальнення й аналіз слідчої практики свідчить, що невід'ємною 
частиною способу вчинення контрабанди є використання результатів 
злочинної діяльності. У криміналістичному аспекті суттєво важливим є те, 
що й після закінчення контрабанди злочинна діяльність продовжується і 
виражається у використанні результатів контрабандної діяльності. Це 
можуть бути дії, наприклад, по реалізації контрабандної зброї та 
отриманню прибутку або ж використання її для подальшої злочинної 
діяльності тощо. Контрабандна зброя в основному реалізується 
безпосередньо контрабандистом, за допомогою посередників 
(перекупників), через кримінальні структури, родичів або знайомих. Як 
правило, вона незаконно реалізуються на ―чорному ринку‖ окремим 
громадянам і представникам організованих злочинних угруповань. 
Дослідження показують, що до 70% таких предметів контрабанди 
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збувається за місцем проживання правопорушників. 
Таким чином, спосіб вчинення злочину є важливим елементом 

криміналістичної характеристики контрабанди вогнепальної зброї та 

боєприпасів, який виступає певним ключем до розкриття и розслідування 
цього виду злочину. Спосіб вчинення контрабанди вогнепальної зброї, 
боєприпасів  та інформація про нього виступають основою для розробки 
криміналістичної характеристики таких злочинів, побудови й висунення 
слідчих версій і планування розслідування, розробки особливостей 
тактики провадження слідчих (розшукових) дій, інформаційною основою 
для побудови ефективної методики розслідування цього різновиду 
контрабанди.  

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри криміналістики 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ В АСПЕКТІ РЕФОРМИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ  
Сучасний етап розвитку нашої держави чітко показує потребу 

системної реформи в сфері місцевого самоврядування, спрямованої на 
децентралізацію влади, оновлення конституційних засад 
адміністративно-територіального устрою та системної організації 
муніципальної влади в Україні. Протягом останніх років відсутність 
відповідальності за своєчасне прийняття рішень, розподіл коштів, 
зокрема, на рівні областей та районів, призводила до негативних 
тенденцій в процесі розвитку інституту місцевого самоврядування. 

Одним з напрямків реформи місцевого самоврядування має стати 
створення виконавчих комітетів районних і обласних рад, оскільки їх 
відсутність в сучасні моделі місцевого самоврядування унеможливлює 
забезпечення належного рівня розвитку громадянського суспільства та 
реалізацію громадянами свого конституційного права на місцеве 
самоврядування на районному і обласному рівнях.  

Підтвердженням ефективної діяльності виконавчих органів в 
системі місцевого самоврядування слугує досвід європейських країн, які 
запровадили механізми реалізації програм, затверджених 
представницькими органами відповідного рівня, розподілу значної 
частини коштів на рівні регіону через відповідні виконавчі структури.  
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Вітчизняна наука і практика традиційно виділяє дві основні 
проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні – 
відсутність достатнього фінансування та нечіткість формулювання 
повноважень органів місцевого самоврядування, що призводить до 
виникнення конфліктів компетенції.  

Проте доцільно виділити і третю проблему, яка потребує 
нагального вирішення при здійснені реформи місцевого самоврядування, 
а саме формування виконавчих органів при районних і обласних радах, 
надання функцій розпорядження, керування і координації на місця, тобто 
забезпечення можливості обласних і районних рад та їх виконавчих 
органів самостійно вирішувати ключові проблеми регіону, без втручання 
обласних і районних адміністрацій в процеси реалізації питань місцевого 
значення, а також належне правове забезпечення їх діяльності при 
здійсненні своїх повноважень. 

У майбутньому проблема полягатиме в наступному: у зв‘язку з 
процесом укрупнення базових адміністративно-територіальних одиниць, 
розширенням повноважень ради громади та виконавчих органів 
місцевого самоврядування, надання їм додаткових фінансових ресурсів 
та удосконаленням механізмів реалізації їх прав, одразу постане питання 
об‘єму повноважень і спектру діяльності районних, обласних рад і їх 
виконавчих комітетів.  

Необхідність запровадження повноцінної системи місцевого 
самоврядування на обласному рівні за рахунок створення виконавчих 
комітетів обласних рад та наділення їх повноваженнями координації і 
розпорядження не викликає сумнівів. Адже сучасна модель місцевого 
самоврядування на обласному рівні не є ефективною для економічного 
розвитку регіону, залученні інвестицій і створення робочих місць.  

Проте зростання обсягу повноважень представницьких та 
виконавчих органів з огляду на тенденцію створення укрупнених 
адміністративно-територіальних одиниць на базовому рівні може 
поставити під сумнів доцільність збереження органів місцевого 
самоврядування на районному рівні. Якщо на території 
середньостатистичного району в Україні планується створити від 5 до 10 
громад, то кількість представників в районній раді буде значно малою для 
того, щоб створити ефективний виконавчий комітет, який буде 
вирішувати поставлені перед ним завдання. 

На нашу думку, для забезпечення повноцінної системи місцевого 
самоврядування на рівні районів потрібно укрупнити райони за 
зональним, географічним і топографічним критерієм, і в такому разі 
доцільність створення виконавчих комітетів при районних радах буде 
виправдана і обґрунтована.  

Отже, при проведенні реформ необхідно зважати, що 
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децентралізація може посилити відцентрові тенденції через вкрай 
низький рівень відповідальності держави перед адміністративно-
територіального одиницями. В умовах глибокої політичної, економічної та 
соціальної кризи необхідно приймати виважені, науково і практично 
обґрунтовані рішення, щоб в майбутньому це не призвело до негативних 
наслідків. І лише після проведення оптимальної децентралізації Україна 
отримає позитивний результат. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри державного 
будівництва Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Соляннік К.Є. 
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