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ПЛЕНАРНЕ   ЗАСІДАННЯ 
 

Соляннік К.Є., 
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державного будівництва 

декан факультету адвокатури, 

Національний юридичний університет 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Сучасний розвиток публічно-правових відносин свідчить про 

необхідність подальшої модернізації механізмів здійснення публічної 

влади, збалансування інститутів безпосередньої та представницької 

демократії із фаховою діяльністю виконавчих структур. З прийняттям 

Конституції України постійно дискутується питання про необхідність 

реорганізації територіальної організації влади та місцевого 

самоврядування, створення ефективних та самодостатніх самоврядних 

структур. Більше тридцяти актів різного рівня, що приймалися на 

реалізацію цієї ідеї, визначають концепції, програми, плани заходів, 

робочі та експертні групи тощо. В той же час, основна модель організації 

місцевого самоврядування, що була втілена у 1996 році, залишається 

незмінною й на сьогодні. 

Експертне середовище, практична діяльність вітчизняних 

структур, європейський досвід напрацювали багато корисних коригувань 

до законодавства, що визначатимуть подальший вектор розвитку 

самоврядування в державі. Проте змістовні зміни в організації публічно-

правових відносин на місцевому рівня можливі виключно із зміною норм 

Основного Закону. 

В серпні 2015 року Верховна Рада України попередньо схвалила 

зміни до Конституції України відносно децентралізації влади. Можливо, 

в окремих аспектах такі зміни можна розглядати як політичний 

компроміс, але визначення правових засад організації та діяльності 

територіальної громади та її органів є цілком очевидним. Ці 

нововведення стосуються не тільки порядку реалізації функцій та 

повноважень, а й системно-структурної організації місцевого 

самоврядування, територіальної основи їх діяльності. Перехідні 

положення взагалі містять конкретні приписи щодо проведення в жовтні 
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2017 року чергових місцевих виборів. 

Конституційний Суд України в Рішенні у справі за конституційним 

поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення 

положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке 

міститься у статті 155 Конституції України від 15 березня 2016 р. 

розтлумачив, що схвалення закону про внесення змін до Конституції 

України може відбуватися на будь-якій наступній черговій сесії 

парламенту України. Як результат, більше 2-х років попередньо схвалені 

зміни не набирають чинності. 

Ситуація, що склалася в державі з приводу такої правової моделі 

внесення змін до Основного Закону, є унікальною. З одного боку, 

законодавча практика України не має тотожних прикладів у процедурі 

внесення змін, з іншого – немає правового регулювання щодо 

подальшого вирішення проблеми.  

Будь-яка реформа, що має місце в державі, супроводжується 

концептуальною зміною публічного адміністрування певною сферою. 

Некоректно змінювати виключно об’єкт управління, залишаючи старі 

форми та методи впливу з боку управлінських структур. Попереднє 

схвалення закону про внесення змін до Конституції України у 2015 році 

заблокували можливість внесення не лише інших змін до Основного 

закону стосовно організації місцевого самоврядування, а й розвитку 

законодавства у цій сфері взагалі. Так, прийняття змін до базового та 

інших законодавчих актів щодо організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування, територіальної громади очевидно повинно 

відповідати попередньо проголосованим змінам, адже остаточне їх 

прийняття сформує іншу систему публічно-правових відносин у 

здійсненні самоврядної влади. Однак, оскільки закон про внесення змін 

не набув чинності відповідно до ст. 157 і 158 Конституції України, зміна 

законодавства про місцеве самоврядування не відповідатиме чинній 

редакції Основного Закону. 

Закон України про внесення змін до Конституції України щодо 

децентралізації влади не може бути прийнятий у той редакції, в якій був 

попередньо підтриманий народними депутатами та з якого є висновок 

Конституційного Суду України (мають місце норми, виконання яких є 

неможливим: п. 8 ч. 1, п. 4, 5, 6 ч. 2). Конституція України не містить 

положень та процедурних норм щодо можливості внесення змін до 

законопроекту, який був попередньо схвалений, але остаточно не 

проголосований. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Основного Закону будь-які 
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«імпровізації» з цього приводу можна буде розглядати як 

неконституційні з підстав порушення процедури внесення змін до 

Конституції України. 

Подальша конституційна реформа в цій частині можлива 

виключно шляхом нового ініціювання змін до Конституції України та 

проходження відповідної процедури. При цьому залишається дискусія 

стосовно юридичного статусу попередньо схваленого законопроекту та 

тлумачення ст. 158 Конституції України.  

Тільки-но вирішення ситуації про внесення змін до Конституції 

України стосовно організації місцевого самоврядування дасть 

можливість Верховній Раді України розглядати питання про прийняття 

законів: «Про адміністративно-територіальний устрій», «Про 

делегування повноважень», «Про місцевий референдум», «Про 

комунальну власність», вносити зміни до законів «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

столицю України – місто-герой Київ», «Про місцеві вибори» тощо. 

Також слід зауважити, що на сьогодні в державі прийнято 

щонайменше два законодавчі акти, що не враховують необхідність 

попереднього внесення змін до Конституції України й породжують 

неоднозначну юридичну практику. Йдеться про Закони України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад в Україні» і «Про 

військово-цивільні адміністрації». Перший дав можливість об’єднання 

територіальних громад різного рівня, в тому числі із повним 

поглинанням території району, створенням фактично нової 

адміністративно-територіальної одиниці; другий – порядок здійснення в 

населених пунктах, районах та областях повноважень органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування тимчасовими державними 

структурами. 
 

Трихліб К.О., 

к.ю.н., асистент кафедри теорії держави і права, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
 

ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ  

У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Деякі права, закріплені в Європейській конвенції з прав людини 

(далі – ЄКПЛ), є абсолютними (наприклад, заборона катувань (ст. 3), 
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заборона рабства і примусової праці (ст. 4)). Це означає, що вони за 

жодних обставин не можуть бути обмежені або зменшені. Так, 

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) наголосив, що «стаття 3 

Конвенції містить у собі одну з найголовніших цінностей демократичних 

суспільств. Навіть за найбільш складних обставин, таких, як боротьба з 

тероризмом або з організованою злочинністю, Конвенція забороняє в 

абсолютному виразі тортури чи нелюдське або принизливе поводження 

чи покарання. На відміну від більшості важливих статей Конвенції і 

Протоколів № 1 та 4, стаття 3 не передбачає виключень і скорочень, 

навіть у випадку крайньої суспільної необхідності, воєнного або 

надзвичайного стану, що загрожує життю нації». Усі інші права можуть 

бути частково обмежені, відповідно до умов ст. 15 ЄКПЛ, у випадках 

суспільної крайньої необхідності – воєнного/надзвичайного стану в 

межах, необхідних для запобігання небезпеки життю нації. Деякі статті 

ЄКПЛ прямо зазначають умови обмежень прав і свобод людини. Так, 

право на приватне життя (ст. 8), свобода думки, совісті та релігії (ст. 9), 

свобода висловлювання (ст. 10) і свобода зібрань (ст. 11) можуть 

обмежуватися, якщо це передбачено законом, слугує меті, визначеній у 

відповідній статті ЄКПЛ та є необхідним у демократичному суспільстві. 

Конвенційні права можуть мати і притаманні їм (невід’ємні) 

обмеження. Зокрема, у деяких випадках права, гарантовані в різних 

статтях ЄКПЛ вступають у конфлікт. Так, право на свободу 

висловлювання часто конфліктує з правом на приватне життя. У такому 

разі суперечливі інтереси необхідно зважувати і знаходити справедливий 

баланс. Наприклад, у справі «Сьорінг проти Великобританії» (1989), 

ЄСПЛ, вирішуючи питання про можливу екстрадицію, що понесе за 

собою порушення ст. 3 ЄКПЛ, зазначив: «89. Те, що складає собою 

поняття «нелюдське або таке, що принижує людську гідність, 

поводження чи покарання» залежить від усіх обставин справи. Крім того, 

Конвенції притаманний пошук справедливого балансу між потребами 

загальних інтересів суспільства і вимогами захисту основних прав 

людини». У справі «Джеймс та інші проти Великобританії» (1986), 

ЄСПЛ зауважив, що захід, який позбавляє людину її власності, а також 

законна мета «в інтересах суспільства» мають бути здійснені у розумній 

співмірності. 

Відтак, важливу роль у практиці ЄСПЛ виконує принцип 

пропорційності. Вчені (С. ван Другенброк і П. Мюзні) констатують, що 

«будучи тісно зв’язаним із принципом ефективного захисту, принцип 
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пропорційності конституює найміцніший оплот від зловживань 

доктриною вільного розсуду». Для оцінки пропорційності втручання у 

право необхідно визначити його вплив на право, причини втручання, 

важливість місцевих обставин і складність об’єктивної оцінки 

відповідних прав та інтересів. Саме держави обґрунтовують таке 

втручання. Причини мають бути «істотними і достатніми 

(обґрунтованими)», потреба в обмеженні «встановлена переконливо», 

будь-які виключення «чітко зазначені», а втручання відповідати 

«терміновій соціальній необхідності».  

Застосування даного принципу ЄСПЛ вбачається, зокрема, у 

контексті права на свободу висловлювання. Так, у справі «Кумпана та 

Мазаре проти Румунії» (2004), при вирішенні питання про засудження 

журналістів та їх дискваліфікацію за наклеп ЄСПЛ зазначив: «120. Хоча 

перешкоджання національними органами влади реалізації права 

позивачів на свободу висловлювання можна виправдати нагальною 

необхідністю відновити баланс між різними конкуруючими і 

зважуваними інтересами, кримінальна санкція та супровідні заборони, 

накладені на них національними судами, були явно непропорційними за 

своїм характером і тяжкістю законній меті, переслідуваній засудження 

позивачів за образу і наклеп. 121. Суд встановив, що національні суди в 

даному випадку вийшли за межі того, що можна було б віднести до 

«необхідного» обмеження позивачам свободи висловлювання». 

Отже, згідно з принципом пропорційності юридичні дії і владні 

рішення повинні відповідати таким трьом критеріям: доречність – 

відповідність засобу, призначеному для досягнення владної мети, такій 

меті (неможливість застосування заборонених засобів, наприклад, 

катувань; оцінка легітимності мети застосування засобу, яка має 

випливати з конституції і законів; належна обґрунтованість відповідного 

засобу та його необхідність для досягнення мети); необхідність – 

застосування саме такого засобу, який найменше обмежує право 

приватної особи; пропорційність у вузькому розумінні: пропорційність 

збитку особи від обмеження її права вигоді від досягнення поставленої 

мети – принцип балансування (німецька модель). Перевірка 

пропорційності передбачає також порівняння інтенсивності втручання з 

метою, яка переслідується. При цьому беруться до уваги правові і 

моральні цінності суспільства, зважуються права, інтереси і цілі сторін. 

Баланс є справедливим за умови, що обмеження не посягає на саму 

сутність права і не призводить до втрати його реального змісту.  
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У Конституції України принцип пропорційності відображено у ст. 

34 (право на свободу думки і слова, на вільне висловлювання своїх 

поглядів і переконань, натомість реалізація цих прав може бути 

обмежена законом в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням 

чи злочинам, для охорони здоров’я населення, захисту репутації або прав 

інших людей, запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримки авторитету і неупередженості 

правосуддя); у ст. 35 (право на свободу світогляду і віросповідання, що 

обмежується законом лише в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей) 

та у ст. 39 (право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, 

походи і демонстрації; обмеження щодо реалізації цього права 

встановлюється судом відповідно до закону в інтересах національної 

безпеки та громадського порядку – із метою запобігання заворушенням 

чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод 

інших людей). 

Таким чином, принцип пропорційності, який тісно пов’язаний із 

принципом ефективного захисту, суттєво впливає на прецедентне право 

ЄКПЛ і визнається цілком легітимним судовим утворенням. Більшість 

спорів із приводу того, що власне означає принцип пропорційності, 

виникають у контексті обмежень прав людини, гарантованих статтями 8 

(2) – 11 (2) ЄКПЛ.  

Так, у справі «Вайт і Кеннеді проти Німеччини» (1999) ЄСПЛ 

постановив: «59. Суд нагадує, що право доступу до судів, гарантоване 

§ 1 статті 6 Конвенції, не є абсолютним і може бути обмежене; це 

дозволяється внаслідок того, що право на доступ за своєю природою 

вимагає державного регулювання. У цьому разі Договірні держави 

користуються певною свободою розсуду, хоча остаточне рішення щодо 

дотримання вимог Конвенції покладається на Суд. Необхідно довести, 

що обмеження, які застосовуються, не обмежують або не зменшують 

наданий доступ особі таким чином, чи настільки, що втрачається сама 

сутність права. Крім того, обмеження не буде сумісним із § 1 статті 6, 

якщо воно не переслідує законної мети, та якщо не існує розумної 

залежності пропорційності між використовуваними засобами і 

переслідуваною метою». 

У справі «ФДСО і Губі проти Австрії» (1994), в якій ЄСПЛ 

вирішував питання щодо заборони на поширення журналу для солдатів, 
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Суд підкреслив: «49. Ці статті були написані в критичному або навіть 

сатиричному стилі, і вони швидко висували вимоги або пропозиції про 

реформу, однак вони не ставили під сумнів обов’язок покори або 

необхідності служби у збройних силах. Відповідно, журнал навряд чи міг 

розглядатися як серйозна загроза військовій дисципліні. З цього 

випливає, що захід, який було застосовано, був непропорційним 

переслідуваній меті і порушував статтю 10». 

Отже, принцип пропорційності вимагає, щоб національні органи 

державної влади встановили справедливий баланс між конкуруючими 

публічними і приватними інтересами. Відтак, ЄСПЛ оцінює такі 

фактори, як важливість конкуруючих інтересів; об’єктивність даного 

обмеження; наявність консенсусу між державами-членами Ради Європи 

щодо розглядуваного питання. 

 

Ілова О.В., 

аспірант кафедри конституційного права України, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА 

НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ:  

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

У світовому досвіді конституційного правотворення та 

міжнародно-правовій практиці фіксації стандартів прав людини право на 

підприємницьку діяльність давно набуло значення обов’язкового 

елементу блоку економічних прав і свобод людини. 

Розглядаючи конституційно-правові гарантії реалізації права 

людини і громадянина на зайняття підприємницькою діяльністю, 

необхідно з’ясувати, що розуміють під гарантіями взагалі. Виходячи з 

тлумачення даного слова, гарантувати – це значить забезпечити що-

небудь, поручитися за що-небудь Проаналізувавши різні підходи вчених 

щодо розуміння правових гарантій, можна стверджувати, що більшість із 

них визначають гарантії як систему або сукупність засобів та способів, 

правових норм, які забезпечують реалізацію прав і свобод людини і 

громадянина. 

На думку науковців, ефективність зазначеної системи залежить від 

різних чинників, основними серед яких є наявність певних елементів у 

системі функціонування державної влади, а саме: а) наявність Основного 
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Закону, дію якого не може бути припинено довільно; б) визнання 

державної влади похідною від влади народу і Конституції; в) закріплення 

на конституційному рівні основних прав і свобод людини та 

громадянина та засобів і умов їх здійснення; г) наявність незалежної 

судової влади; д) можливість захисту своїх прав в Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини та у міжнародних правозахисних 

організаціях. 

Положення Конституції України в цілому складають надійний 

фундамент щодо регламентування прав і свобод людини і громадянина в 

економічній сфері. Гарантування права на зайняття підприємницькою 

діяльністю в Україні починається зі згадування в Преамбулі Конституції 

про те, що Основний Закон України був прийнятий для забезпечення 

прав і свобод людини. Стаття 3 Конституції України визнає, що права і 

свободи людини, а також їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. 

Низка статей Конституції України безпосередньо пов’язана із 

правом на заняття підприємницькою діяльністю, так ст. 42 Конституції 

України знаходиться у системному зв’язку та гарантується ст. 15 

Конституції України щодо засад економічної багатоманітності; ст. 16 

Конституції України щодо найважливішої функції держави – 

забезпечення економічної безпеки України; а також ст. 13 та 14 

Конституції України щодо закріплення права власності на природні 

ресурси, які є одним із найважливіших засобів виробництва. Існує 

безпосередній зв’язок реалізації конституційного права на 

підприємницьку діяльності зі ст. 41 Конституції України щодо змісту та 

форм права власності, непорушності права приватної власності; ст. 43 

Конституції України, яка гарантує право на працю та ст. 54 Конституції 

України щодо гарантій свободи творчості та захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Саме реалізація права власності шляхом використання її об'єктів у 

підприємницькій діяльності як капіталу та реалізація права на працю, як 

обов'язкового фактору виробництва і відповідно ринкових економічних 

відносин, права на творчу діяльність і використання її результатів 

шляхом залучення об'єктів інтелектуальної власності до 

підприємницької діяльності утворюють необхідну і відносно автономну 

систему функціонування ринкових підприємницьких відносин. Від 

практичної результативності цих відносин безпосередньо залежить 

питання гарантування одного з найважливіших конституційних прав - 
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права на достатній життєвий рівень громадянина України, що 

зафіксований у ст. 48 Конституції України. 

Закріплення права на зайняття підприємницькою діяльністю та 

гарантій їх реалізації дублюється Законами України «Про 

підприємництво», «Про власність» та «Про захист економічної 

конкуренції». 

Свобода дій законодавця при встановленні правил щодо реалізації 

права на зайняття підприємницькою діяльність не є абсолютною, а 

обмежена конституційними принципами. Приймаючи закони, народні 

депутати зобов’язані дотримуватися ст. 42 Конституції України. 

Контроль за цим здійснює Конституційний Суд України, який 

неодноразово у своїй практиці торкався питання змісту права на зайняття 

підприємницькою діяльністю та меж реалізації зазначеного права. 

Додатковою гарантією реалізації зазначеного права є також інститут 

конституційної скарги. 

У ч. 3 ст. 42 Конституції України публічний інтерес, щодо 

забезпечення якого держава застосовує заборону на окремі види 

поведінки з боку підприємців, зумовлений необхідністю підтримання 

економічної конкуренції як системного чинника функціонування 

ринкової економіки. Слід звернути увагу, що в цій частині заборона 

сформульована у вигляді прямої вказівки на перелік родових складів 

економічних, господарських правопорушень – зловживання 

монопольним становищем на ринку; неправомірне обмеження 

конкуренції; недобросовісна конкуренція. 

У цьому аспекті важливу роль відіграє держава, яка забезпечує 

рівноправне конкурентне поле для підприємницької діяльності, 

справедливо та ефективно спрямовує державні ресурси та кошти в 

економічну систему, відмовляється від державної монополізації ринку 

або окремих його сфер і не допускає їх монополізації іншими 

учасниками економічних відносин. 

Не можна не відзначити, що в Україні вживаються спроби знайти 

законодавче й практичне вирішення проблем, пов’язаних з 

гарантуванням права громадянина на зайняття підприємництвом. За 

сучасних умов, спостерігаються позитивні тенденції щодо підтримання 

чесної конкуренції та свободи договору, гарантії вільного переміщення 

осіб, товарів, послуг і капіталу, спрощення порядку оформлення 

документів для зайняття підприємницькою діяльністю, встановлення 

спеціальних податкових пільг, здійснення кредитування малого та 
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середнього бізнесу, збільшення економічних та юридичних гарантій, і 

тим самим відбувається сприяння реалізації права на підприємницьку 

діяльність. 

Позитивні зміни, які відбулися в суспільній свідомості громадян 

свідчать про те, що гарантована Конституцією свобода підприємницької 

діяльності культивує самостійне громадянське мислення і діяльність, 

викликає почуття соціальної відповідальності в окремого індивіда. Не 

менш важливо і те, що завдяки зазначеним конституційним гарантіям все 

більше громадян України починають займатися підприємництвом аби 

відчути себе фінансово незалежними та самореалізуватися. Разом з тим, 

реальна свобода підприємницької діяльності сприяє формуванню 

демократичного громадянського суспільства, створює стабільні умови для 

його збереження й зміцнення. 

 

Колосов І.В., 

аспірант кафедри трудового права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ЮРИСДИКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ  

У ТРУДОВИХ СУДАХ КОРОЛІВСТВА ТАЇЛАНД: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Наукові пошуки у галузі процесуального інструментарію 

вирішення трудових спорів закликають до системного та широкого 

вивчення іноземного досвіду, з порівняльно-правовою метою, особливо 

тих країн, чия економіка розвивається значними темпами на тлі 

порівняно недавнього, у історичному аспекті, занепаду. У наведеному 

полягає актуальність пропонованого дослідження. На вітчизняних 

теренах на цій ниві слід відзначити праці таких вчених, як Й. Кисельова, 

А. Заржицького, А. Мацка, Г. Чанишевої, В. Жернакова, А. Слюсар та 

багатьох інших. Проте, дані дослідження здебільшого стосуються 

досвіду європейських країн, дещо оминаючи увагою країни Азії, які 

відповідають вищевказаному критерію. У цьому контексті, не буде 

зайвим приділити увагу Королівству Таїланд, аби зробити певні 

висновки з того, яким чином цією державою було досягнуто значного 

рівня зацікавленості працівників у якості своєї роботи, зокрема у 

туристичній галузі, та яка роль у цьому відведена судовому захисту прав 
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трудящих.  

Як зазначає Ryan Crowley (Crowley, 2017), «розділ 8 Закону про 

затвердження процедури для Трудового Суду від 1979 року (далі – 

Закону) закріплює та розкриває суть поняття «юрисдикція трудового 

суду». У відповідності до цього розділу, правові підстави, що 

дозволяють судові слухати та вирішувати справу виходять з наступного: 

(1) спір полягає у правах чи обов’язках, що витікають з трудової угоди 

або умов (термінів), що містяться у наказі про прийняття на роботу; (2) 

спори полягають у правах чи обов’язках відповідно до законів, які 

пов’язані із Законом про охорону праці чи Законом про трудові 

відносини; (3) справи повинні розглядатися судом у відповідності до 

Закону про охорону праці чи Закону про трудові відносини; (4) 

апеляційні скарги на рішення компетентних органів, пов’язані із 

законодавством про охорону праці, або на рішення Комітету з трудових 

відносин чи Міністерства праці; (5) справи виникають з підстав 

незаконного акту індивідуальної дії, між роботодавцями та найманими 

працівниками у зв’язку із трудовим спором або виконанням трудових 

обов’язків відповідно до трудової угоди; (6) трудові спори, в яких 

Міністерство внутрішніх справ звертається до трудового суду із 

поданням про вирішення спору у відповідності до Закону про трудові 

відносини». Таким чином, слід відмітити, що юрисдикція трудового суду 

у Королівстві Таїланд спирається, зокрема, на велику кількість 

адміністративних процедур вирішення трудових спорів. У даній державі 

до зазначеної процедури залучені як «компетентні органи» (у 

поширеному значенні цього терміну), так і Комітет з трудових відносин 

та Міністерства: праці і внутрішніх справ. Аналогів цих процедур у 

вітчизняному трудовому законодавстві, на жаль, немає, в той час як така 

розгалужена процедура свідчить про її значущість для швидкого та 

ефективного вирішення трудового спору, коли задача суду фактично 

зводиться до перевірки законності процедурних рішень, а не до 

встановлення фактичних обставин справи. 

Трудовий суд у Королівстві Таїланд має 6 законних компетенцій: 

1. скорочення процесуальних строків вирішення справи, встановлених 

законом, якщо це відповідатиме інтересам здійснення справедливого 

правосуддя; 2. визначення підсудності у справах про трудові спори у 

конкретному суді, однак статтею 28 Закону встановлено обмеження такої 

компетенції лише для «відповідних справ». При цьому критерій 

«відповідності» справи даному правилу у Законі розкрито недостатньо; 
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3. закликання будь – яких осіб або експертів, котрі здатні висловити 

свою компетентну думку, яка допоможе судові вирішити справу; 4. якщо 

суд вбачає, що жодна сторона у справі не виконала вимоги жодного 

закону належним чином, або має місце порушення приписів Закону про 

охорону праці чи Закону про трудові відносини, суд наділений 

повноваженнями видати наказ щодо вчинення стороною відповідної дії 

або утримання від вчинення таких дій. Більш того, якщо даний наказ 

суду не буде виконаний, суд має повноваження помістити сторону під 

тимчасовий арешт або нагляд до тих пір, доки наказ суду не буде 

виконаний, але не більше, як на шість місяців; 5. винести наказ про те, 

щоб урегулювальні (медіаційні) процедури між сторонами проводилися з 

відеофіксацією, або приватно, якщо у спорі залучені лише сторони 

трудових правовідносин; 6. коли перед судом постає вибір між 

проведенням судових засідань та винесенням наказу, суд має право 

продовжувати судовий розгляд, якщо це відповідає інтересам 

справедливого правосуддя (стаття 50 Закону).  

З приводу правил підсудності, трудові суди Королівства Таїланд 

керуються, здебільшого територіальним принципом, тобто спір 

вирішується за місцем його виникнення (місцем роботи працівника). 

Проте, і з цього правила існують певні винятки. Наприклад, у випадку 

зміни місця проживання працівника, справа має бути передана до іншого 

трудового суду, місце розташування якого буде більш зручним за даних 

обставин. Підсудність справи може бути змінена за обґрунтованим 

клопотанням сторін, якщо для такої зміни існують вагомі підстави. Якщо 

суд, до якого буде направлено справу, знайде її підсудною собі, він 

відкриває по ній провадження. У протилежному випадку справа 

передається до Верховного Суду або Головного Трудового Суду, 

рішення яких набуває статус остаточного. Єдина вада закону полягає у 

тому, що він не містить чіткого розмежування критеріїв «вагомості», 

«прийнятності або неприйнятності справи», покладаючи це на розсуд 

конкретних суб’єктів правозастосування. 

Особливостями процесу у трудових судах Таїланду є те, що факти 

та обставини справи викладаються скорочено, а рішення суду та його 

підстави спираються виключно на обставини справи. Копії судових 

рішень надсилаються не лише сторонам у справі, але і до Департаменту 

праці. 

З огляду на викладене, слід відмітити певні особливості 

компетенції трудових судів Королівства Таїланд, які не притаманні 
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українському законодавству, а саме: можливості скорочення 

процесуальних строків розгляду справи, що встановлені законом, за 

ініціативи суду; винесення наказу про вчинення певної дії або утримання 

від неї (аналог вітчизняного забезпечення позову), але при цьому 

забезпечення виконання такого наказу заходами примусу (арештом) за 

власним рішенням, не чекаючи окремого судового рішення у рамках 

кримінального провадження; впливу на медіаційні (примирювальні) 

процедури між сторонами вже у ході судового процесу з позиції їх 

технічної фіксації задля спонукання вирішення спору мирним шляхом. 

Також у цій державі допускаються спори про підсудність, внаслідок яких 

спір може вирішуватися одразу вищою судовою інстанцією, що, однак, 

потребує собою доопрацювання критеріїв такого вирішення. Процес 

вирішення справи є скороченим та базується виключно на короткому 

викладі обставин спору, що, безумовно, є корисним з огляду на 

своєчасність вирішення спору, але також потребує встановлення чітких 

критеріїв та меж подібного скорочення, аби не допустити 

невиправданого звуження кола обставин, що підлягають вивченню у 

справі. Направлення копії судового рішення до адміністративного органу 

– Департаменту праці – є безспірною ознакою утвердження поваги до 

суду та спонуканням приведення адміністративно-процедурної практики 

вирішення трудових спорів у відповідність до судово-процесуальної.  

Цей досвід, на наше переконання, є цікавим у контексті 

реформування вітчизняного трудового законодавства та може бути 

застосованим під час напрацювання концепції трудової юстиції в 

Україні, що спонукає до подальших наукових досліджень у зазначеному 

напрямі.  
 

Коцура Т.А., 

аспірант кафедри організації судових 

 і правоохоронних органів, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ІСНУВАННЯ 

НЕЗАЛЕЖНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ 

Ефективність правосуддя залежить не лише від якості 

законодавства, і морального потенціалу суддівського корпусу в цілому, а 

насамперед від особистих чеснот представників суддівської професії – 

суддів. Мабуть, саме тому, зміни, що відбуваються в судовій системі 
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направленні на утвердження незалежної судової влади, зокрема, шляхом 

її деполітизації, посилення відповідальності суддівського корпусу перед 

суспільством, а також запровадження належних конституційних засад 

кадрового оновлення суддівського корпусу. Все це робиться тому, що 

недовіра суспільства до судової системи в цілому, її незалежності, 

починається саме із недовіри до представників судової професії – суддів. 

Про те, що необхідною передумовою існування незалежної судової 

системи в державі є доброчесність суддів, було закладено в Указі 

Президента України "Про Концепцію подолання корупції в Україні "На 

шляху до доброчесності"" від 21.10.2011 р. Сьогодні положеннями 

Конституції України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 

прийнятими в рамках судової реформи в Україні, серед інших 

нововведень, підвищені вимоги до осіб, які претендують на доступ до 

суддівської професії, та закріплені нові критерії, за якими має бути 

оцінений кожний суддя.  

Одним із таких нових критеріїв, передбаченим п.3, ч.7, ст. 56 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів" є зобов’язання подання 

суддею декларації доброчесності. Також, ст. 69 Закону, серед інших 

вимог до кандидатів на посаду судді, є доброчесність. Треба вказати і на 

те, що відповідно до п.1 ст. 79 Закону, Вища рада правосуддя може 

відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення 

судді на посаду із-за наявності обґрунтованого сумніву щодо 

відповідності кандидата критерію доброчесності. Доброчесність є одним 

із критеріїв кваліфікаційного оцінювання Вищою кваліфікаційною 

комісією суддів здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному 

суді. Акцентується увага і на тому, що установлення факту 

недоброчесної поведінки судді, а також умисне не подання суддею 

декларації доброчесності, чи умисне декларування недостовірних 

тверджень у декларації доброчесності є істотним дисциплінарним 

проступком, який є несумісним зі статусом судді або виявляє його 

невідповідність займаній посаді. 

Із вищевикладеного вбачається, що доброчесності судді Законом 

приділяється значна увага, що вказує на важливість даного терміну. У 

зв’язку з цим виникає необхідність у конкретизації сутності поняття 

«доброчесність судді». 

Після прийняття Закону пройшло більше року, і не зважаючи на 

це, тлумачення поняття «доброчесність судді» не знайшло свого 

визначення на законодавчому рівні. Не можна залишити поза увагою той 
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факт, що важко знайти однозначні відповіді на питання: який механізм 

буде застосовуватись до кандидатів на посаду судді для перевірки їхньої 

доброчесності; які критерії будуть застосовуватись для визначення 

недоброчесної поведінки судді. 

Варто зазначити, що проблема доброчесної поведінки суддів 

підіймалася задовго до прийняття нового Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів». У 2007 році тодішній голова Верховного 

суду України зазначив, що причини суддівської недоброчесності 

знаходять свій прояв у найрізноманітніших аспектах діяльності суддів, а 

саме: фінансовому, організаційному, управлінському, процесуальному, 

політичному.  

Неможливо залишити поза увагою, той факт, що у Законі України 

«Про відновлення довіри до судової влади» про доброчесність суддів 

нічого не сказано, хоча даний термін, здебільшого був введений, саме 

тоді, коли довіра суспільства до судової влади стала зовсім низькою. А 

низькою вона стала із-за зростання корупції у судовій владі. Мабуть, 

саме тому, аналізуючи законодавство нашої держави, можна побачити, 

що в тих нормативно-правових актах, де згадується про доброчесність, 

одразу говориться про подолання і запобігання корупції. Це 

підтверджують декілька нормативно – правових актів: Розпорядження 

Кабінету Міністрів України ―Про деякі заходи щодо сприяння 

утвердженню доброчесності в судовій системі‖ від 03.09.2014 р. в 

додатках якого міститься план з проведення у 2014 році Всеукраїнського 

тижня правових знань ―Подолання корупції в судовій системі‖. У Законі 

України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 рік» від 14.10.2014 р., 

говориться про те, що в рамках антикорупційної політики необхідне 

створення доброчесної публічної служби. Також у даному Законі 

зазначається, що істотно зміцнити резистентність публічної служби 

проявам корупції, а також довіру до неї з боку громадян можуть 

перевірки на доброчесність, які повинні проводитись з метою 

забезпечення професійної непідкупності, запобігання корупції серед 

публічних службовців, перевірки дотримання ними своїх посадових 

обов’язків, етичних стандартів поведінки, виявлення, оцінки та усунення 

чинників, що призводять до корупції. До того ж, цим Законом 

передбачено, що саме є «перевіркою на доброчесність»: імітація 

ситуацій, подібних тим, що виникають у повсякденній діяльності 

публічного службовця, з метою перевірки доброчесності поведінки 
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службовця за певних обставин. Як відомо такі перевірки на 

доброчесність вже застосовуються до детективів НАБУ.  

Підсумовуючи вищевикладене, відкритим залишається питання, 

щодо чіткого визначення та закріплення на законодавчому рівні поняття 

доброчесності. Також, необхідним є прийняття закону про проведення 

перевірок публічних службовців, зокрема, якими є і судді, на 

доброчесність, що буде передбачати правила та порядок проведення 

таких перевірок, гарантії законності та контролю, наслідки проведення. 

Це є необхідним для того, щоб потенційні кандидати та діючі судді чітко 

розуміли процедури їх оцінювання, і виходячи з цього приймали для 

себе рішення, чи варто брати участь у конкурсних процедурах, та як 

захистити свою ділову репутацію. 

Призначення на посаду судді кандидатів, які відповідають вимозі 

доброчесності, буде сприяти тому, що дані особи не будуть мати 

недоліків, які у подальшому можна було би використовувати, як 

інструмент чинення тиску, що стане значним елементом забезпечення їх 

незалежності. Конкретне визначення у законодавстві елементів 

доброчесності судді, також повинно стати не тільки підставою для 

реагування на порушення з їх сторони, але і гарантією забезпечення їх 

незалежності. 

 

Миславський І.В., 

студент 1 групи 2 курсу 

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА  

НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ:  

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
Демократія як політико-правова концепція розвитку суспільства та 

держави може бути ефективною лише у разі наявності дієвих механізмів 

її захисту від протиправного обмеження. Свобода мирних зібрань є 

фундаментальним конституційним правом, реалізація якого дозволяє 

належним чином захистити права людини від незаконного обмеження з 

боку держави. Ненасильницький характер таких заходів не впливає на 

стабільність функціонування державних інститутів. Право на свободу 

мирних зібрань пов`язане з політичними та соціальними цінностями 
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демократичного суспільства, а тому значно доповнює та сприяє 

реалізації прав на свободу думки, совісті та слова. З іншого боку, воно не 

є абсолютним і може бути обмежено. 

Україна проголосила курс на європейську економічну та правову 

інтеграцію, яка неможлива без врахування та використання європейських 

стандартів з захисту прав людини. В межах висловленої тези питання 

регулювання права людини на свободу мирних зібрань є актуальним для 

нашої держави. Конституція України у статті 39 проголосила право на 

свободу мирних зібрань. За 21 рік з моменту прийняття Основного 

Закону наша держава не спромоглася врегулювати це питання на 

законодавчому рівні, через що реалізація конституційного права істотно 

ускладнилася. Як приклад, доцільно звернути увагу на невирішеність 

питання завчасного сповіщення уповноваженого органу влади, яке 

певною мірою намагався вирішити Конституційний суд України. 

Вирішити вказану проблему можливо при врахуванні правової 

позиції Європейського суду з прав людини. Ця судова установа є однією 

з найбільш авторитетних на міжнародному рівні, а її рішення для 

України є обов’язковими відповідно до Закону України, «Про виконання 

рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» 

(далі за текстом Суд). Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод є частиною національного законодавства і має 

обов’язковий характер. Метою роботи є аналіз практики Суду та його 

роз’яснень щодо передбачених Європейською конвенцією про захист 

прав людини та основоположних свобод (далі за текстом Конвенція) 

випадків обмеження права на свободу мирних зібрань. 

Відповідно до статті 11 Конвенції кожен має право на свободу 

мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи 

право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх 

інтересів. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за 

винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської 

безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 

здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.  

Протягом 1959-2014 років Суд розглянув близько 160 справ щодо 

порушення статті 11 Конвенції і виробив власну позицію стосовно 

значення і змісту передбачених статтею 11 випадків обмеження свободи 

мирних зібрань. Перелічені у частині 2 наведеної нами статті обставини і 

є тими випадками правомірного обмеження свободи мирних зібрань, які 
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ми далі проаналізуємо. 

Свобода мирних зібрань може обмежуватися виключно законом, 

який базується на нормах Конвенції. Жоден закон не встановлює інших 

обмежень свободи мирних зібрань ніж ті, що передбачені в Конвенції. 

Обмеження свободи мирних зібрань на законодавчому рівні повинні 

конкретизовані. У законодавчому акті доречно прописати процесуальні 

норми стосовно періоду, протягом якого необхідно попередити 

відповідний орган державної влади про проведення зібрання. Вказана 

позиція відображена у ряді рішень Суду, зокрема у справі «Татар і Фабер 

проти Угорщини». 

Правозастосувальний розсуд, тобто самочинна дія або 

бездіяльність посадової особи органу державної влади чи місцевого 

самоврядування, у разі, якщо таке діяння розширює зміст підстав 

обмеження свободи мирних зібрань, заборонено. Тому рішення органів 

місцевого самоврядування чи інші підзаконні правові акти не можуть 

слугувати підставою для обмеження цієї свободи. Існування таких 

місцевих нормативних актів суперечить статті 39 Конституції та статті 

11 Конвенції, а отже вони можуть бути скасовані в порядку 

адміністративного судочинства. Вказана теза була виокремлена Судом у 

рішенні по справі «Вєренцов проти України». 

Розглядаючи питання завчасного сповіщення органів публічної 

влади про проведення мирного зібрання Суд у будь-якому разі вимагає 

толерантного підходу з боку держави, навіть у разі відсутності їх 

санкціонування. Порушення законодавчого порядку організації мирного 

зібрання не вбачається Судом достатньою підставою для його 

розігнання. Правомірним в контексті практики Суду буде обмеження 

права на мирне зібрання на підставі недотримання передбаченої 

національним законом процедури організації такого заходу лише у разі, 

якщо воно створило реальну загрозу нормального функціонування 

суспільства чи держави. Наведена позиція яскраво ілюструється на 

прикладі справи «Сергій Кузнєцов проти Росії». 

Суд у своїй практиці вдавався до визначення громадської безпеки 

як стану захисту від загрози безпеці людей їхньому життю або 

фізичному здоров`ю, а також серйозних збитків майну. Національна 

безпека, в свою чергу, характеризується аналогічними явищами, загроза 

яких може виникнути для людини вже за ознакою її національності. Суд 

у справі «Букта та інші проти Угорщини» звернув увагу на те, що 

обмеження проведення мирного зібрання на підставі створюваної ним 
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загрози громадському порядку має бути виправданим реальною 

ймовірністю настання такої загрози, яка в свою чергу повинна бути 

належним чином доведеною. На вимогу доведення реальності загрози 

Суд звернув особливу увагу у справі «Баранкевич проти Росії». 

При розгляді питань загрози здоров’ю та моралі Суд наголошує на 

тому, що оцінка небезпечного впливу конкретного мирного зібрання на 

вказані об`єкти повинна мати за основу детальний попередній аналіз 

ситуації у суспільстві та її нестабільності. Лише на підставі такого 

ретельного вивчення стану справ уповноважений орган влади може 

мотивувати заборону проведення мирного зібрання його загрозою для 

загальної моралі чи здоров’я. Неможливість суб’єктивістського 

тлумачення вказаних понять проголошена судом у рішенні по справі 

«Алєксєєв проти Росії».  

Стосовно запобігання злочинам та заворушенням Суд 

неодноразово висловлював власне критичне ставлення до посилання у 

таких випадках органами влади на абстрактні загрози та малоймовірні 

перешкоди. При цьому Суд у справах «Алєксєєв проти Росії» та 

«Баранкевич проти Росії» висловлював власну думку з приводу того, що 

при реальності наведених загроз держава замість заборони заходу чи 

його зібрання повинна надати його учасникам, з одного боку, та решті 

представників суспільства, з іншого боку, належні гарантії безпеки. Такі 

гарантії, як приклад, можуть виражатися у направленні підрозділів 

правоохоронних органів до місця проведення мирного зібрання з метою 

захисту його учасників від насильства з боку інших осіб. 

Суд надзвичайно серйозно підходить до дослідження фактів 

обмеження прав інших людей у разі проведення мирного зібрання. З 

одного боку, Суд допускає обмеження прав більшості, мотивуюче його 

необхідністю толерантного ставлення до учасників зібрання. Але таке 

обмеження не повинно виникнути через конфлікт прав або зловживання 

учасниками зібрання власним правом. З вищенаведеного випливає те, що 

сутність обмежень права на свободу мирних зібрань полягає у 

дотриманні принципів балансу і пропорційності прав та інтересів у 

демократичному суспільстві. Таким чином, практика Суду надала повне 

та однозначне трактування підстав правомірного обмеження свободи 

мирних зібрань передбачених статтею 11 Конвенції.  

Лише врахування наведеного європейського досвіду дозволить 

нашій державі розробити національне законодавство, яке буде 

відповідати міжнародним стандартам і реалізація якого не порушуватиме 
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прав та свобод людини і громадянина.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, завідуюча кафедри 

конституційного права України Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Слінько Т.М. 
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ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

ПОЗАШКІЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

Утвердження і забезпечення права людини на освіту є одним із 

найважливіших обов’язків кожної цивілізованої країни. У нашій державі 

забезпечення цього права передбачено статтею 53 Конституції України, 

згідно з якою «держава забезпечує… розвиток дошкільної, повної 

загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і 

післядипломної освіти, різних форм навчання…» Позашкільна освіта 

відповідно до Конституції України є складником структури національної 

системи освіти України. 

Освітні послуги в Україні є видом господарської діяльності. 

Господарська діяльність у сфері освіти, зокрема позашкільної, є доволі 

специфічною і полягає у процесі надання знань, формування вмінь і 

навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку 

інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до 

здібностей та запитів особи у час, вільний від навчання в 

загальноосвітніх та інших навчальних закладах. 

Учасниками господарської діяльності у сфері позашкільної освіти 

є суб’єкт господарювання, який безпосередньо надає послуги і споживач, 

який їх отримує. У сфері позашкільної освіти суб’єктом господарювання, 

який надає освітні послуги виступає, відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону 

України «Про позашкільну освіту», позашкільний навчальний заклад 

(далі – ПНЗ). Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і 

діє на підставі статуту, затвердженого засновником (власником). ПНЗ 

зокрема функціонують у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, 

клубів тощо і створюються з метою сприяння соціальному, духовному, 

моральному благополуччю, всебічному здоровому розвитку дитини 
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держава забезпечує їй безкоштовний доступ до національних духовних 

та історичних цінностей, досягнень світової культури тощо. Діяльність 

ПНЗ спрямовується на сприяння розвитку індивідуальної та колективної 

творчості дітей. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про освіту» 

здобуття позашкільної освіти забезпечується закладами позашкільної 

освіти різних типів, форм власності та підпорядкування, іншими 

закладами освіти, сім’єю, громадськими об’єднаннями, підприємствами, 

установами, організаціями та іншими юридичними і фізичними особами. 

Тому можна зробити висновок, що ПНЗ може бути суб’єктом 

підприємництва, тобто займатися підприємницькою діяльністю для 

досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання 

прибутку. 

Між ПНЗ та споживачем або замовником, відповідно до ст. 901 

ЦКУ укладається договір про надання освітніх послуг, де одна сторона 

(виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) 

надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або 

здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити 

виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. 

Згідно зі ст. 1 ЗУ «Про позашкільну освіту» споживачами освітніх послуг 

є вихованці, учні і слухачі. У найбільш розповсюджених тлумаченнях 

позашкільної освіти акцентується увага на тому, що вона охоплює 

діяльність особистості у вільний від шкільних занять час. Оскільки така 

освіта надається у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших 

навчальних закладах, то вихованцями, учнями і слухачами є діти 

(малолітні або неповнолітні). Відповідно до п. 14 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 06.05.2001 року № 433 «Про затвердження 

переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про 

позашкільний навчальний заклад» до позашкільного навчального 

закладу зараховуються вихованці, учні і слухачі, як правило, віком від 5 

до 18 років. Положеннями про окремі типи позашкільних навчальних 

закладів або статутом позашкільного навчального закладу може 

передбачатися також інший вік. Постає питання дієздатності вихованців, 

учнів, слухачів (малолітніх і неповнолітніх осіб), тобто їх можливості 

укладати договір про надання освітніх послуг із ПНЗ. Відповідно до ст. 

31 ЦКУ фізична особа, яка не досягла 14 років, має право самостійно 

вчиняти дрібні побутові правочини. При цьому правочин вважається 

дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, 

відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та 
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стосується предмета, який має невисоку вартість. Відповідно до 

п. 3.2 глави 1 розділу 2 Наказу Міністерства Юстиції України від 

22.02.2012 № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних 

дій нотаріусами України» правочини (дії особи, спрямовані на набуття, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’язків) за малолітніх осіб 

вчиняють батьки (усиновлювачі) або опікуни.  

Крім правочинів, які має право здійснювати малолітня особа, 

фізична особа у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має право, 

згідно з п.1 ч.1 ст. 32 ЦКУ: самостійно розпоряджатися своїм заробітком, 

стипендією або іншими доходами. Крім того, неповнолітня особа може 

розпоряджатися грошовими коштами, внесеними іншими особами у 

фінансову установу на її ім'я, за згодою батьків (усиновлювачів) або 

піклувальника. Тобто малолітня дитина не може бути стороною такого 

правочину, як укладення договору про надання освітніх послуг із 

будинком культури. Не дивлячись на те, що це, можливо, і буде 

відповідати її духовному, фізичному чи соціальному розвитку, проте 

споживання таких послуг має високу вартість, яку дитина не спроможна 

оплатити без допомоги батьків. Неповнолітня особа, у свою чергу, 

спроможна укладати подібного роду договір, якщо на той момент у неї є 

свій заробіток або стипендія, інший дохід, проте за згодою і дозволу 

батьків. 

Основною проблемою є висока вартість послуг у сфері 

позашкільної освіти. Розв’язання цієї проблеми пропонує Красняков Є.: 

«У статті 53 Конституції України щодо забезпечення права на освіту 

зазначити, що громадяни України мають право на доступність і 

безоплатність позашкільної освіти в державних і комунальних закладах 

освіти». Тобто, для того, щоб малолітні і неповнолітні особи мали змогу 

вчиняти такий правочин, як укладення договору про надання послуг у 

сфері позашкільної освіти, повинна бути закріплена на конституційному 

рівні норма, що визначає позашкільну освіту, як доступну і безоплатну зі 

спрощеною процедурою доступу. В іншому випадку стороною у 

договорі є батьки (один з батьків), які виступають замовниками, 

здійснюють замовлення послуги не для задоволення особистих потреб, а 

для задоволення потреб дитини (особисто споживача), яка користується 

послугою для задоволення власних фізичних, духовних і соціальних 

потреб. Тобто, батьки - друга сторона договору, а дитина  безпосередньо 

споживач послуги у сфері позашкільної освіти. У разі, якщо до ст. 53 

Конституції України і зокрема до ст. 9 Закону України «Про позашкільну 
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освіту» включити безкоштовність позашкільної освіти як основну засаду 

державної політики у сфері позашкільної освіти, то малолітні і 

неповнолітні особи зможуть без перешкод укладати договір із ПНЗ, тому 

що правочин можна буде цілком вважати дрібним побутовим. 

Особливістю договорів про надання послуг є насамперед 

нематеріальний характер предмета договору, яким є не сам результат, а 

дії, які виконуються, процес надання послуги. Згідно зі ст. 1 ЗУ «Про 

позашкільну освіту» освітня діяльність позашкільного навчального 

закладу – процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних 

напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих 

здібностей, фізичних якостей відповідно до здібностей та запитів особи. 

Основним залишається питання відповідальності ПНЗ і споживача за 

неналежне виконання своїх обов’язків, коли предметом договору є не 

результат, який в свою чергу важко простежити з урахуванням 

здібностей дитини-споживача послуги, а сам процес надання освітньої 

послуги. 

У договорі повинно бути чітко прописано відповідальність за 

неналежне виконання сторонами своїх обов’язків, які чітко прописані у 

Законі України «Про освіту» і Законі України «Про позашкільну освіту». 

Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України «Про позашкільну освіту» 

обов'язки вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти 

визначаються Конституцією України, Законом України «Про освіту», 

цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до ч. 

3 ст. 53 Закон України «Про освіту» здобувачі освіти зобов’язані: 

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених 

стандартом освіти для відповідного рівня освіти; дотримуватися 

установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, 

а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності). 

У разі, якщо споживач не виконує, неналежним чином виконує 

обов’язки, встановлені законом або договором або не в спромозі засвоїти 

програму, ПНЗ може надати певну кількість спроб (встановлену 

договором) пройти навчальний курс повторно. У випадку, коли усі 

спроби вичерпано, договір може бути розірвано, не залежно від того, хто 

був стороною у цьому договорі – батьки-замовники чи дитина-споживач. 

Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про позашкільну освіту» ПНЗ працює за 

річним планом роботи, погодженим із засновником (власником), реалізує 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
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основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-

економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, 

потреб сім'ї, запитів інших навчальних закладів, молодіжних і дитячих 

громадських організацій. Навчально-виховний процес у позашкільних 

навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм 

власності здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, 

що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, 

іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління 

яких перебувають позашкільні навчальні заклади. Позашкільні навчальні 

заклади можуть планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за 

іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх 

відповідними місцевими органами виконавчої влади. 

Якщо юридична особа надає послуги за типовими навчальними 

планами і програмами, організовує, забезпечує та реалізує освітній 

процес на рівні, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та 

відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про 

надання освітніх послуг, то виконання обов’язків ПНЗ вважається 

належним. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри господарського 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Таран Л.В. 
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СЕКЦІЯ І.  

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНСТИТУЦІЙНІ  

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ 
 

Муртіщева А.О., 

асистент кафедри державного будівництва, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 

молодший науковий співробітник 

НДІ державного будівництва та місцевого 

самоврядування НАПрН України 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРЯДУ В ДЕРЖАВАХ ЄС 

Складність визначення системи джерел законодавства про 

конституційно-правову відповідальність уряду в державах ЄС пов’язана, 

по-перше, з національними особливостями визначення ієрархії 

нормативно-правових актів, а по-друге з різноманіттям форм цієї 

відповідальності, варіативністю їх поєднання у тій чи іншій країні. Проте 

аналіз таких джерел дозволяє виокремити ті з них, які становлять 

нормативну основу розглядуваного інституту. 

Основним джерелом законодавства про конституційно-правову 

відповідальність у досліджуваних країнах є конституція (окрім 

Великобританії, яка не має єдиного писаного конституційного акту). 

Щонайперше основні закони регламентують форми конституційно-

правової відповідальності уряду – парламентська, перед президентом, 

судова, серед яких найбільш поширеною є перша. Причому аналіз 

дозволяє виділити як мінімум три моделі її конституційного 

регулювання: а) звужену (характерне проголошення принципу 

відповідальності та/або визначення її інстанції), яка впроваджена в 

Ірландії, Латвії, Люксембурзі, Нідерландах та Фінляндії; б) 

фрагментарну (регламентуються окремі елементи механізму 

відповідальності, такі як суб’єкт ініціювання розгляду відповідного 

питання, спосіб ухвалення рішення, можливість відстрочки голосування, 

конструктивний вотум недовіри, неможливість внесення повторної 

пропозиції на тих же підставах протягом визначеного строку та ін.). Ця 

модель втілена в Конституціях Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Естонії, 
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Литві, Мальті, Німеччині, Словаччині, Словенії, Чехії та Швеції; в) 

деталізовану (порівняно з попередньою передбачає також визначення 

окремих процедурних аспектів відповідальності уряду). До країн з цією 

моделлю можна віднести Грецію, Іспанію, Польщу, Португалію, 

Румунію, Угорщину, Францію та Хорватію. 

Що стосується другої форми конституційно-правової 

відповідальності – перед главою держави – можна зазначити, що 

конституційно-правова її регламентація здійснюється переважно через 

встановлення установчих повноважень глави держави. Зауважимо, що у 

конституційних текстах відповідне повноваження часто сформульоване 

як дискреційне, без зазначення жодних обмежень для його реалізації. 

Для прикладу можна назвати Основний Закон Австрійської Республіки, 

ст. 70 якого дозволяє Федеральному президенту відправляти 

Федерального канцлера та міністрів у відставку. Причому, якщо для 

відставки міністрів необхідна пропозиція Федерального канцлера, то для 

відставки як самого канцлера, так і уряду в цілому відповідна пропозиція 

не вимагається. На практиці ж діє так звана «відмова від ролі» 

(«Rollenverzicht»), тобто відмова президента від активної участі у 

повсякденній політиці, неактивне використання наданих йому 

повноважень, зокрема, у питаннях призначення та звільнення канцлерів 

та міністрів. 

Велике значення у системі джерел законодавства про 

конституційно-правову відповідальність мають закони. До цієї групи 

джерел можна віднести, по-перше, регламентуючі статус вищого органу 

виконавчої влади закони (наприклад, Закон про Уряд Іспанії, Закон про 

устрій Кабінету Міністрів Латвії, Закон про Уряд Республіки Словенія, 

Закон про організацію та функціонування уряду та міністерств Румунії 

та ін.), які зазвичай встановлюють принцип відповідальності уряду та 

міністрів на додачу до конституційних норм. По-друге, ця група джерел 

містить спеціальні закони про урядову відповідальність (наприклад, 

Закон про відповідальність міністрів Румунії) або закони, що 

регламентують статус інстанції індивідуальної відповідальності міністрів 

(Закони про Конституційний Суд Австрії, про Державний Трибунал 

Республіки Польща, про Конституційний Суд Словенії). 

Особливу роль у регулюванні конституційно-правової 

відповідальності уряду відіграє парламентський регламент. Правова 

природа цього документу у країнах ЄС різниться – регламенти можуть 

ухвалюватися у формі законів (Австрія, Словаччина, Чехія, Швеція) або 
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виступати внутрішніми організаційними документами парламенту, 

ухваленими постановою (Німеччина) чи рішенням (Угорщина). Проте 

незалежно від місця цих актів у системі джерел законодавства тієї чи 

іншої країни, вони детально визначають процедурно-процесуальну 

сторону конституційно-правової відповідальності, встановлюючи 

кількість депутатів від загального складу парламенту, достатню для 

ініціювання питання про недовіру; необхідність письмової форми 

внесення пропозиції про висловлення недовіри; заборону щодо 

відкликання підписів депутатів або додавання нових на підтримку 

ухвалення вотуму недовіри; вимогу наявності обґрунтування пропозиції; 

строки її обговорення та голосування; спеціальні вимоги до процедури 

голосування (наприклад, таємне або поіменне голосування); заборону 

внесення повторної пропозиції протягом встановленого строку та ін. Ці 

вимоги відбивають національні особливості організації державної влади, 

політико-правові традиції країн ЄС. Натомість регулятивна роль 

регламентів у правовому механізми конституційної відповідальності 

виступає гарантією додержання конституційної законності. 

Ще одним цікавим для аналізу джерелом регулювання 

конституційно-правової відповідальності є конституційні конвенції 

Великобританії. Будучи специфічним (у літературі вони називаються 

джерелом не правового характеру), неписаним джерелом британської 

конституції, конституційні конвенції відіграють надзвичайно важливу 

роль у регулюванні правового статусу Уряду Великобританії. У 

британській доктрині конституційного права вважається, що хоча суди 

загальної юрисдикції не забезпечують дотримання конституційних 

конвенцій, це не означає їх необов’язковість. Навпаки, саме для 

функціонування Уряду конвенції є більш фундаментальними, ніж 

закони, а неврахування цього джерела права унеможливить його 

нормальну роботу. І саме цим джерелом регулюється колективна та 

індивідуальна відповідальність міністрів. Наприклад, у Великобританії 

не існує спеціальних умов для винесення резолюції осуду, але, 

відповідно до конвенції, вона подається лідером опозиції. 

У вітчизняній конституційно-правовій доктрині питання 

віднесення до джерел права рішень Конституційного Суду України 

сьогодні залишається невирішеним. Більшість науковців схиляється до 

визнання органу конституційної юрисдикції «негативним законодавцем» 

та справедливо наголошує на важливості його рішень для розвитку 

вітчизняної правової системи. В аспекті досліджуваної проблематики 
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можемо зазначити, що окремі рішення органів конституційної 

юрисдикції у державах-членах ЄС суттєво вплинули на розвиток 

конституційно-правової відповідальності уряду або пов’язаних із нею 

інститутів. Як приклад можемо навести рішення Конституційного Суду 

Італії від 18 січня 1996р., у якому була висловлена правова позиція, 

згідно з якою кожна палата Парламенту Італії має право затвердити 

вотум недовіри, зокрема, окремому міністрові, хоча норми Конституції 

Італії напряму не закріплюють інститут індивідуальної парламентської 

відповідальності міністрів. 

На підставі викладеного можна зробити висновок про комплексний 

характер системи джерел законодавства про конституційно-правову 

відповідальність уряду у державах ЄС, їх різну юридичну силу та засоби 

забезпечення. На наш погляд, це свідчить про неможливість створення 

єдиного нормативно-правового акту для регламентації розглядуваного 

інституту, що періодично пропонується вітчизняними вченими. 

Різноманітність джерел законодавства не варто вважати перепоною для 

реалізації відповідальності владних інституцій. Практика окремих країн 

свідчить, що навіть за відсутності формального закріплення 

конституційно-правова відповідальність може слугувати забезпеченню 

конституційної законності та розвиткові правової держави. 

 

Фролов О.О., 

к.ю.н., асистент кафедри державного будівництва, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

 

СИСТЕМА МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ  

ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ 

Аналізуючи сучасну систему місцевого управління Федеративної 

Республіки Німеччини, можна зазначити, що ця країна характеризується 

розвиненою демократичною структурою влади і широким місцевим 

самоврядуванням. Сьогодні правовий статус органів місцевого 

самоврядування, порядок їх утворення і функціонування визначається 

насамперед конституціями та законодавством окремих земель. Як 

наслідок, структура цих органів та їх компетенція істотно відрізняються 

в різних землях Німеччини. Тим не менш, загальним є їх демократизм 

утворення, автономність діяльності і відповідальність за стан справ у 

своїй громаді, що випливає зі ст. 28 Основного закону Німеччини.  
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Зокрема, згідно із вказаною статтею конституційний устрій земель 

ФРН має відповідати основним принципам республіканської, 

демократичної і соціальної правової держави. У землях, округах і 

громадах народ повинен мати представництво, сформоване загальними, 

прямими, вільними, рівними і таємними виборами. У громадах виборний 

представницький орган може бути замінений загальними общинним 

зборами. Громадам має бути надано право вирішувати в рамках закону 

під свою відповідальність усі справи місцевої громади. Союзи громад 

також користуються правом самоврядування в межах їх завдань, 

встановлених законом. Гарантія самоврядування включає також основи 

власної фінансової відповідальності; до цих основ належать податкові 

надходження, що забезпечують економічну достатність громад і 

встановлення ставок податків. 

Таким чином, досить важливою гарантією місцевого 

самоврядування є не тільки існування громад, а можливість громад 

виконувати покладені на них завдання щодо забезпечення необхідних 

послуг населенню. Основний закон ФРН гарантує їх фінансову 

спроможність і зобов’язує державу забезпечувати необхідними 

ресурсами бідні громади, а також всі громади в разі надання їм 

додаткових завдань. 

За місцевим самоврядуванням визнаються наступні права, що 

забезпечують його самостійність: а) самоадміністрування, що передбачає 

самостійне вирішення кадрових питань та встановлення внутрішніх 

адміністративних структур самоврядних органів; б) загальної 

повноважності, що передбачає право самостійно вирішувати всі справи 

на території громади, які не належать до компетенції інших властей, 

реалізувати власні повноваження під власну відповідальність без 

вказівок з боку земельного чи федеральних урядів, за умови не 

порушення законів; в) фінансовий і податковий суверенітет, який 

полягає у наданні громадам права на самостійне ведення фінансового 

господарства та права на стягнення податків; г) правовий суверенітет, що 

знаходить свій вияв у праві громад на видання нормативних актів, які є 

загальнообов’язковими на відповідній території. 

Організаційні гарантії місцевого самоврядування у ФРН 

ґрунтуються на праві громад щодо самостійної організації місцевого 

управління. Німеччина – федеративна держава,  до складу якої входить 

16 земель. Кожна федеральна земля має свою систему місцевого 

самоврядування, елементний склад і функціонування яких різниться в 
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залежності від існуючої моделі системно-структурної організації 

місцевого управління. Фактично в Німеччині функціонує чотири таких 

моделі: 

1) південнонімецька модель (землі Баварія, Саксонія, Баден-

Вюртенберг): самоврядування здійснюється через представницький 

орган (раду) і бургомістра, які обираються населенням громади. 

Бургомістр є головою виконавчого комітету та водночас головою цієї 

ради. Він має досить сильні позиції в системі місцевого самоврядування, 

оскільки у багатьох випадках без погодження з радою вирішує кадрові 

питання, володіє суттєвими правами у фінансово-бюджетній сфері; 

2) північнонімецька модель (землі Нижня Саксонія, Північна Рейн-

Вестфалія): представницький орган (рада) обирає директора громади, 

який є главою виконавчої влади і формує свій виконавчий орган. Крім 

того зі складу депутатів обирається бургомістр, який є главою 

самоврядування, однак діє на громадських засадах; 

3) модель рада-бургомістр (землі Рейнланд-Пфальц, Саар, сільські 

громади землі Шлезвіг-Гольштейн): виборний представницький орган 

(рада громади чи міська рада) обирає бургомістра, який має досить 

широку компетенцію, одноосібно вирішуючи багато важливих питань 

громади; 

4) рада-магістратура (земля Гессен, земля-місто Гамбург): 

виборний представницький орган (рада) обирає голову ради і формує з 

числа професійних управлінців свій колегіальний виконавчий орган 

(магістратуру). 

Принагідно зауважимо, що забезпечення організаційної 

самостійності місцевого самоврядування в Україні на сьогодні є 

нагальною проблемою. Оскільки вітчизняне законодавство фактично 

встановлює уніфіковану структурно-інституційну організацію місцевого 

самоврядування, це жорстко обмежує місцеві ради у процесі пошуку 

форм та шляхів оптимізації власної внутрішньо організаційної будови і 

не сприяє забезпеченню ефективності муніципального управління.  

Важливою фінансовою гарантією  місцевого самоврядування ФРН 

є диверсифікована і збалансована фінансова система, згідно з якою 

кожен рівень територіальної організації влади має своє джерело доходів, 

яке є достатнім для фінансової автономії. Доходи місцевих спільнот 

формуються за рахунок податків і зборів, державних трансфертів, 

доходів від економічної діяльності, платежів за надані послуги, позик. 

При цьому власні податки громад складають поземельний і промисловий 
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податок, які стягуються виключно громадами; розміри цих податків 

щорічно встановлюються радами громади. Законами земель також може 

бути передбачено право громад на введення податків і зборів на 

споживання (податок на вистави, на моторні човни і катери, збір з 

власників собак і коней, збір за мисливство і рибальство, цільовий 

податок для утримання пожежної охорони тощо). 

В цілому, якщо до федерального бюджету надходить близько 45% 

усіх податкових надходжень, до земельного бюджету – 37%, бюджет 

громади отримує близько 13% податкових доходів. 

Крім того, у ФРН існує злагоджена система горизонтального 

бюджетного вирівнювання, спрямована на коригування рівня бюджетних 

доходів слабких у економічному відношенні територій. При цьому після 

перерозподілу фінансових ресурсів фактично відбувається зрівняння 

фінансової основи. Практика показує, що на сьогодні навіть найбільш 

бідна земля ФРН має рівень фінансового забезпечення в розмірі 99, 5% 

середньо німецького. 

У цьому аспекті гарантії фінансового забезпечення вітчизняних 

муніципальних органів є надзвичайно слабкими. Українськими реаліями 

є бідність місцевих бюджетів, їх переважно дотаційний характер й 

обмеженість місцевої фіскальної автономії. На сьогоднішній день слід 

констатувати надмірну централізацію бюджетно-фінансового 

управління, відсутність достатньої доходної бази формування місцевих 

бюджетів, невиконання державних гарантій фінансування делегованих 

повноважень, а також відсутність стабільного законодавчого 

регулювання у даній сфері. 

Адміністративна діяльність комун є об’єктом державного нагляду. 

При цьому контроль за законністю рішень і дій здійснюється державною 

адміністрацією загальної компетенції вищого рівня, хоча в деяких землях 

створюються й спеціалізовані контрольні органи. У юридичній 

літературі зазначається, що такий адміністративний нагляд може 

розглядатися як коректива права на самоврядування з метою 

забезпечення законності діяльності місцевого самоврядування та 

гарантування інтересів держави у зв’язку з особливими інтересами 

громади. Даний нагляд допускається у виняткових випадках. З іншого 

боку, це може бути правовий нагляд, який обмежується спостереженням 

за рішенням громадою завдань, виконанням своїх зобов’язань, за 

законністю їх адміністративної діяльності. 

У разі виявлення будь-яких порушень законодавства держава має 
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право застосувати до громад певні заходи реагування: 

 несхвалення певних заходів громади, вимога їхньої зміни, 

відмови від їх проведення, здійснення певних завдань і виконання 

зобов’язань; 

 вимога усунути порушення у встановлений термін; 

 призначення спостерігача за діяльністю громади від вищестоящої 

інстанції (рівень федеральної землі); 

 розпуск колегіального органу самоврядування у виняткових 

випадках. 

Але нагляд за діяльністю громад у Німеччині не є безмежним. 

Існує ряд важливих його обмежень по різних категоріях справ. Контроль 

за законністю не є постійним, оскільки контрольні перевірки 

нормативних актів самоврядування здійснюються у разі отримання 

інформації щодо проблематичності легальності відповідного рішення. 

Процедура контрольних заходів чітко регламентується законодавством 

земель. До того ж, самоврядні органи мають право звернутися за 

захистом від неправомірних дій наглядових органів в адміністративні 

суди. 

Порівняно із вищезазначеним, в Україні функції державного 

контролю і нагляду в сфері місцевого самоврядування є надмірними. 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. 
 

Чиркін А.С., 

асистент кафедри державного будівництва, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
 

РЕФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УГОРЩИНІ 

Угорщина однією з перших соціалістичних країн почала 

реформувати свою фінансово-економічну систему. В цій країні реформи 
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в галузі місцевих фінансів проводилися ще до початку процесів 

демократизації, в межах загального процесу лібералізації економіки 

наприкінці 1980-х років. Органи місцевого самоврядування мали права 

встановлювати свої податки, мати деякі власні джерела фінансування, 

тобто «чорнова» підготовка розпочалася ще за два роки до зміни уряду. 

Наприкінці 1980-х в Угорщині встановилася відносно лібералізована 

система економічних відносин.  

Після 1990 р., місцева влада отримала право на володіння і 

розпорядження власністю, яку вони успадкували від попереднього 

режиму, зокрема основний їх актив становили колишні державні заводи 

та підприємства. Після запровадження місцевої приватизації та 

виснаження товарних активів, місцева влада розпочала пошук 

додаткових джерел фінансування. Наприклад, випуск облігацій, 

насамперед великими муніципалітетами, став все більш поширеним 

способом аби покрити місцеві інвестиції та витрати пов’язані з 

поліпшенням громадських послуг. Багато місцевих інститутів також 

взяли позики та кредити. Таким чином, з 1990 р. до середини 1990-х р., 

місцеве самоврядування отримувало значний прибуток від приватизації 

місцевих активів.  

Прийнятий у 1990 р. Закон Угорщини «Про місцеві податки» 

визначив перелік місцевих податків: податок на нерухомість та землю, 

податки на ділянки та будівлі, податок на туристичні послуги, 

прибутковий податок з комерційної діяльності, комунальний податок. 

Проте податкова база була розподілена дуже нерівномірно: на столицю – 

припадало 45 % суми надходжень від місцевих податків країни. Це 

робило необхідним державне субсидування переважної частини 

муніципалітетів.  

Для Угорщини в середині 90-х р. була характерна висока частка 

різного виду субсидій: нормативні (70 % всього обсягу субсидій), 

цільові, адресні; субсидії з центральних фондів на конкретні потреби; 

субсидії для малозабезпечених територій.  

У 1995 р. угорський уряд, аби зменшити інфляцію, прийняв 

програму стабілізації економіки, що зводилася до різкого скорочення 

державних витрат і поступового підвищення податків. Середньорічний 

темп інфляції в Угорщині становив 5,1 %. Автономія місцевих урядів на 

отримання кредитів та позик була обмежена аби зменшити дефіцит 

державного бюджету, а також запобігти надмірній заборгованості та 

неплатоспроможності місцевих органів. 
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Серйозною проблемою системи місцевого самоврядування була і є 

її надмірна фрагментація: у 76 % із 3178 муніципалітетів проживають 

менше 2 000 мешканців. Такі муніципалітети не в змозі забезпечити 

належний рівень надання послуг. Через відсутність прозорості й 

підзвітності у використанні коштів місцевими органами влади держава 

вважає, що вони не є спроможні адекватно використовувати фінансові 

кошти, що спричиняє приховані спроби рецентралізації. В цілому 

фінансова автономія органів місцевого самоврядування була дуже 

обмежена і значною мірою залежала від державних субсидій. Найчастіше 

представники місцевих органів влади скаржилися на часткове 

задоволення фінансових потреб, а парламент продовжував передавати їм 

нові обов’язки. Хоча муніципалітети залишали у себе місцеві податки, 

вони становили лише третину їх доходів. 

У 2004 р. Угорщина стала членом ЄС, втім темпи зростання 

угорської економіки від цього суттєво не змінилися: на їх динаміку, на 

думку експертів, більше вплинули підготовчі заходи та реструктуризація 

економіки. Починаючи з 2005 р. і дотепер в Угорщині тривають досить 

непопулярні реформи, спрямовані на збалансування доходів і видатків 

бюджету згідно з вимогами ЄС. Особливо вони прискорилися з 2010 р., 

коли до влади прийшов вищезгаданий уряд на чолі з В. Орбаном.  

Починаючи з 2011 р., центральний уряд змінив підходи до 

фінансування в системі місцевого самоврядування: до реформи 

муніципалітети субсидували з центрального бюджету за рахунок 

трансфертів на душу населення. Тобто вони отримали певну суму 

грошей на основні види своєї діяльності, при цьому не мало значення, чи 

були фактичні витрати більшими чи меншими за норму. Тепер 

фінансування органів місцевого самоврядування в Угорщині змінене на 

діяльнісно-орієнтоване, і муніципалітети отримують від центрального 

уряду кошти, виходячи з розрахункової вартості певної діяльності. Це 

положення також слугує ціно-раціоналізації системи.  

На сьогодні муніципальна влада працює доволі в суворих рамках: 

1) органи місцевого самоврядування не можуть здійснювати планування 

свого річного бюджету з дефіцитом; 2) вони можуть надавати 

добровільні послуги лише у тому випадку, якщо це не загрожуватиме 

виконанню обов'язкових завдань; 3) добровільні послуги повинні 

покриватися з власних доходів місцевих бюджетів (наприклад, місцеві 

податки, доходи від комунальних підприємств); 4) умови випуску 

облігацій та отримання кредитів стали дуже суворими, оскільки вони 
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жорстко лімітують як сам порядок, так обсяги кредитних вкладень 

(органи місцевого самоврядування повинні отримувати від центрального 

уряду дозвіл на отримання кредиту, якщо це не стосується подій, 

пов’язаних з ЄС, забезпечення ліквідності чи погашення боргів). 

 

Штефан В.С., 

к.ю.н., спеціаліст відділу наукових досліджень, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

СУЧАСНИЙ СТАН РЕФОРМУВАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 
На сьогодні Україна перебуває у пошуках оптимальних шляхів 

подальшого здійснення суспільних реформ. В умовах складної 

суспільно-політичної ситуації попереднє схвалення законопроекту у 

серпні 2015 р. «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)» наблизило територіальні громади до реального 

автономного управління та розвитку. Схвалений законопроект має кілька 

положень щодо реформування адміністративно-територіального устрою, 

зокрема: 

 зміна адміністративно-територіальної основи місцевого 

самоврядування адже первинною одиницею в системі адміністративно-

територіального устрою країни стануть громади – один або кілька 

населених пунктів. Кілька громад становлять район, а райони – регіон, 

яким є Автономна Республіка Крим та області. Отже населені пункти 

(міста, селища, села) пропонують замінити одним терміном – громади. 

 надано уточнення терміну первинного суб’єкта місцевого 

самоврядування – територіальної громади яку становлять мешканці 

поселення чи поселень відповідної громади як первинної ланки 

адміністративно-територіального устрою. 

В умовах започаткованих змін, що стосуються реформування 

адміністративно-територіального устрою слід вказати й Закон України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» (2015 р.), а також 

Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні (2014 р.). Серед очікуваних результатів в 

процесі створення спроможних самодостатніх територіальних громад 

відповідно до положень Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» найактуальнішими є: 
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 законодавче визнання права територіальних громад на 

об’єднання; 

 право на державну фінансову підтримку шляхом надання коштів 

у вигляді субвенцій на формування інфраструктури; 

 зміцнення бюджетно-фінансової основи місцевого 

самоврядування; 

 започаткування нової концептуальної основи територіальної 

організації місцевого самоврядування; 

 розширення компетенції Кабінету Міністрів України відносно 

внесення до Верховної Ради України подання про утворення, ліквідацію 

та найменування міст (зміни у 2017 р.). 

Однак, саме по собі укрупнення територіальних громад в умовах 

економічної кризи не робить їх самодостатніми. Наразі існує безліч 

суперечностей та проблем реалізації вказаної реформи, серед них: 

 так зване «добровільне об’єднання територіальних громад» де-

факто зводиться до адміністративно-командної процедури під контролем 

місцевих державних адміністрацій та Кабінету Міністрів України; 

 де-факто залишаються існувати населені пункти, які входять до 

юрисдикції об’єднаної громади, однак при цьому територія, що 

розташована поза межами населеного пункту, включається до території 

об’єднаної територіальної громади; 

 «зони доступності» адміністративних центрів спроможних 

територіальних громад у дійсності призводять до віддаленості суб’єктів 

надання адміністративних та соціально-культурних послуг від місць 

проживання населення; 

 об’єднання територіальних громад, що розташовані на території 

різних районів (областей) України. Відповідне «об’єднання» може 

породжувати ряд проблем правового, адміністративного та економічного 

характеру, крім того нечітко визначено механізм зміни меж районів; 

 де-факто виникає ситуація «двовладдя» на об’єднаних територіях 

(існують територіальні громади, які за територією повністю поглинули 

район). В діяльності новостворених об’єднаних територіальних громад 

та їх представницьких органів виникають колізійні ситуації (керівники 

нових адміністративних утворень мають нові владні повноваження, але й 

водночас районна влада також продовжує працювати), що можуть 

знизити ефективність діяльності місцевого самоврядування на вказаній 

території. 
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Відповідно до положень п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України 

порядок вирішення питань територіального устрою, включаючи порядок 

утворення, ліквідації адміністративно-територіальних одиниць та 

критерії, яким вони мають відповідати, має регулювати спеціальний 

закон України про адміністративно-територіальний устрій. Запорукою 

побудови децентралізованої моделі організації влади яка б ефективно 

сприяла соціально-економічному розвитку територій та забезпечувала б 

якісний рівень надання управлінських послуг населенню мають стати 

нові якісні зміни в економіці держави. 

 

Бойчук Д.С., 

аспірант кафедри теорії держави і права, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

 

GROUNDS FOR THE REALIZATION  

OF HUMAN RIGHT TO DEFENSE 

The existence of the grounds is a prerequisite for the proper realization 

of the rights and obligations of the subjects of law. A term ―ground‖ is 

commonly used in all branches of law. Right understanding of the term 

―ground‖ in each individual case plays an important role. For example, the 

correctness of the definition and application of such a term may depend on the 

qualification of the offenses (grounds excluding the criminality of the act), the 

determination of the lawfulness of the authorized person’s actions (grounds 

for conducting investigative actions), the recognition of the presence or 

absence of rights or obligations (grounds of ownership) and others legal 

consequences (grounds for bankruptcy, grounds for opening a proceeding), 

etc. 

It should be mentioned that, according to linguistics, a large number of 

terms may have several meanings at the same time that is they are 

characterized by polysemy. The term "ground" is not an exception: according 

to the Dictionary of the Ukrainian Language it has several meanings.  

Firstly, "ground" is defined as the supporting part of any object and has 

a direct meaning. 

The second meaning is defined figuratively:  ―the main thing is based 

on‖, ―that is explained, justified, behavior, acting, etc. of somebody‖. This 

meaning also includes the terms ―scientific ground‖ and ―on the ground of 

which‖. 
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Based on the given below, we can conclude that in the general semantic 

sense, the term ―ground‖ is understood as the support of the object or the basis 

of the phenomenon and is used in the direct and figurative meaning, 

accordingly. 

In jurisprudence, the general understanding of the term ―ground‖ is 

identical in all branches of law, legislation or relevant academic disciplines, 

but has its own corresponding sectoral or institutional ―color‖. 

For example, in the course of academic discipline of the theory of state 

and law, the term "ground" is used primarily in the context of the grounds of 

legal liability and grounds that exclude legal liability. 

When considering the grounds of legal liability, the theory of state and 

law defines them as a complex of circumstances under which it (liability) is 

possible and appropriate, and divides the existing grounds into factual and 

legal. According to the fundamental nature of science of the state and law 

theory, and making an analogy, it is possible to spread this ―general 

theoretical‖ definition and that specified division for identifying any types of 

the term ―ground‖. 

Thus, in the context of human right to defense the grounds of defense 

should be considered as a combination of circumstances under which it 

(defense) is possible and appropriate. 

As noted earlier, the human right to defense exists independently as a 

separate human right, which at the same time constitutes a legal guarantee for 

other rights. This special status is also linked to the specifics of the grounds 

for the human right to defense.  

Any legal institute may exist in the form of relevant rules of law (legal 

grounds), but it does not apply at the same time. It is the effect of the factual 

grounds (for example, violation of other human rights) that confirms the 

special nature of the right to defense and the possibility of transforming its 

state from "sleep mode" to a dynamic one - the state of its implementation.  

The right to defense is considered in the scientific literature in a narrow 

and broad sense: while performing protective functions (preventive nature) 

and during the implementation of directly protective and law- law-recovering 

functions. The realization of protective and law-recovering functions is 

possible only if there are such factual grounds as human rights violations. At 

the same time, protective functions of a preventive nature are realized in a 

―static‖ state: the legal ground in this case is the rules of law that establish a 

prohibition of human rights violations and provide an opportunity for its 

defense in case of violation of this prohibition. The factual ground then can be 
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the facts of the absence of violations of human rights, and the facts of the 

realization of the right to defense in the narrow sense. All this testifies  the 

effective protective effect of the human right to defense. 

In addition to the previously stated division of grounds to factual and 

legal, it is possible to classify the grounds of defense by other criteria. 

For example, the direct ground of self-defense N.I. Uzdimaeva 

determines the human’s fear. ―Help yourself‖ - the undeniable postulate that 

forms the basis of life of any individual. The Dictionary of the Ukrainian 

Language explains the term ―fear‖ as a state of excitement, anxiety, worry, 

caused by the expectation of something unpleasant, undesirable. Since these 

emotions are an internal attitude of a person, we can conclude that fear (as the 

basis of self-defense in the example given) is an internal ground, while the 

previously mentioned ―something unpleasant, undesirable‖ (actions or events 

that can cause harm) - is an external ground for defense. In our opinion, fear 

should not be considered as the only direct ground for defense. Alternatives 

include a sense of justice, indignation, altruism, etc. 

Furthermore, it is possible to classify the grounds for defense on a 

sectoral or institutional basis. Thus, the grounds for defense in the criminal 

process may be divided into grounds for defense in the sub-institutions of 

defense of the suspect, the accused and other persons involved in the criminal 

proceedings. 

Taking into account the statement that defense is divided into 

spontaneous and planned it is also possible to divide the grounds into those 

requiring urgent defense actions and those that allow realizing defense actions 

over time. It should be noted that ―urgency‖ and ―over time‖ are assessed 

categories, so the classification of the grounds for the proposed division can 

occur only in each individual case, taking into account all circumstances. 

It is necessary to distinguish the ground of defense from the occasion of 

defense. At the legislative level, the definitions of ―ground‖ and ―occasion‖ 

have a similar meaning, but not identical. Thus, according to Part 1 of Article 

13 of the Law of Ukraine ―On state protection of court workers and workers of 

law enforcement bodies‖ the ground for the using  special security measures is 

evidence that there is a real threat to their life, health or property. At the same 

time, Part 2 of Article 13 said Law emphasizes that the reason for the usage of 

special security measures to a court officer may be the application of a court 

officer or his close relative, an appeal by the head of the relevant state body or 

―receiving operational and other information about the existence of a threat to 

life, health, housing and property of persons who are defended‖. 
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A comparative analysis of the definition of the ground (data, 

information) and the possible version of the understanding of the occasion (as 

the corresponding application, apply, report, etc.) indicates the need to delimit 

such definitions according to their meaning. It is important to stress that the 

realization of the right or duty should be carried out if there are both a ground 

and an occasion for it. 

To summarize, it should be noted that in the context of human right to 

defense the understanding of the term ―ground‖ is similar to its definitions in 

other legal institutes. The existing division of the grounds into factual and 

legal in the theory of law nowadays can also be used to classify the grounds of 

defense. Moreover, there is a possible classification according to other criteria.  

 

Якушина О.С., 

аспірантка кафедри конституційного права України, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

Завданнями України у процесі розвитку освітньої сфери є вихід 

вітчизняної освіти на ринок світових освітніх послуг, поглиблення 

міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних закладів, 

науково-педагогічних працівників, учнів і студентів у проектах 

міжнародних організацій та співтовариств у галузі освіти, забезпечення 

розвитку освіти з урахування міжнародних стандартів.  

У зв’язку з цим Україною ратифіковано низку міжнародних актів у 

сфері захисту прав людини, що безпосередньо стосується і сфери 

становлення і забезпечення права особи на освіту. Ці документи 

визначають ключові стандарти прав людини, у тому числі й щодо права 

на здобуття освіти.  

Основоположними міжнародними актами у сфері забезпечення 

прав людини, зокрема й права на освіту, є Загальна декларація прав 

людини (ст. 26) та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 

культурні права (ст. 13), аналіз яких дозволяє не лише стверджувати про 

закріплення у них права людини на освіту, а й виділити гарантії 

реалізації цього права, до яких відносяться наступні: 1) початкова освіта 

повинна бути обов'язковою і безплатною для всіх; 2) середня освіта в її 

різних формах, включаючи професійно-технічну середню освіту, 

повинна бути відкритою і доступною для всіх шляхом вжиття всіх 



43 

 

необхідних заходів і, зокрема, поступового запровадження безплатної 

освіти; 3) вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на 

основі здібностей кожного шляхом вжиття всіх необхідних заходів і, 

зокрема, запровадження безоплатної освіти; 4) має активно проводитися 

розвиток мережі шкіл усіх ступенів, повинна бути встановлена 

задовільна система стипендій і постійно мають поліпшуватися 

матеріальні умови викладацького персоналу. Держави, що ратифікували 

ці міжнародні документи, зобов’язуються поважати свободу батьків і у 

відповідних випадках законних опікунів обирати для своїх дітей не 

тільки запроваджені державною владою школи, а й інші школи, що 

відповідають тому мінімуму вимог щодо освіти, який може бути 

встановлено чи затверджено державою, і забезпечувати релігійне та 

моральне виховання своїх дітей відповідно до власних переконань. 

Серед найважливіших положень міжнародних документів, що 

закріплюють стандарти у галузі освіти та передбачають дієвий механізм 

захисту прав особи, визначаючи основні напрями розвитку системи 

освіти в Україні відповідно до світових та європейських стандартів 

(Рекомендації МОП/ЮНЕСКО щодо становища вчителів; Рекомендація 

про розвиток освіти дорослих; Резолюція 874 919870 «Про якість і 

ефективність шкільної освіти; Конвенція про професійну та технічну 

освіту тощо), є, зокрема, наступні. По-перше, освіта має сприяти 

взаєморозумінню, терпимості між усіма релігійними групами. Сутність 

означеного полягає у тому, що при вивченні того чи іншого навчального 

предмета вчителі, викладачі та інші особи, які забезпечують навчальний 

процес, не повинні надавати будь-яку перевагу тому чи іншому 

світогляду чи науковому твердженню, а, навпаки, зобов’язані 

висвітлювати питання про ті чи інші знання й навички на принципах 

толерантності та взаєморозуміння. По-друге, держави зобов’язані 

поважати свободу батьків (у відповідних випадках – законних опікунів) 

обирати для своїх дітей не лише запроваджені державною владою 

школи, а й інші (альтернативні) школи, що відповідають тому мінімуму 

вимог щодо освіти, який може бути встановлено чи затверджено 

державою, і забезпечувати належне пізнавальне, культурне, релігійне та 

моральне виховання своїх дітей відповідно до власних переконань. По-

третє, дитина має право на свободу думки, совісті і релігії, а свобода 

дотримуватися своєї позиції може зазнавати лише таких обмежень, які 

встановлені законом і необхідні для охорони державної безпеки, 

громадського порядку, моралі та здоров’я населення або захисту 
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основних прав і свобод інших осіб. Так, держава в певних, визначених її 

законодавством, випадках може обмежувати право дитини на свободу 

дотримання своєї поведінки. Ці випадки є вичерпними і широкому 

тлумаченню не підлягають. По-четверте, освіта повинна бути 

спрямована, зокрема, на виховання поваги до національних цінностей 

країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, 

відмінних від її власної, на підготовку дитини в дусі розуміння, миру, 

терпимості, рівноправності та дружби. По-п’яте, дитині, яка належить до 

релігійних меншин чи до корінного населення, не може бути відмовлено 

у праві спільно з іншими членами її групи користуватися власною 

культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди. Таке 

положення закріплено і в Декларації ООН про права осіб, що належать 

до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин (1992 р.). 

По-шосте, держава при виконанні будь-яких функцій в галузі освіти і 

навчання поважає право батьків забезпечувати таку освіту і навчання 

відповідно до їх світоглядних переконань.  

Наголошуючи на соціальній цінності освіти, слід відзначити 

пріоритетність розвитку України з питань захисту прав дитини, в тому 

числі й права на освіту. Фактично, Україна є учасником усіх ініціативних 

намірів ООН з питань захисту прав дітей, а також здобуття ними освіти. 

Підтвердження висловленого знаходимо у Підсумковому документі 

Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, 

сприятливий для дітей», підписаний Кабінетом Міністрів України 

10.05.2002 року. У цьому документі визначено основні пріоритетні 

напрямки діяльності держави, одним з яких є забезпечення можливості 

здобувати високоякісну освіту.  

Наведене дає підстави для висновку про те, що міжнародні 

стандарти у галузі освіти для України забезпечують можливості розвитку 

міжнародної співпраці, покликаної гарантувати інтеграцію вітчизняної 

освіти в міжнародний освітній процес, що полягають у забезпеченні 

права особи на освіту, доступності, рівності умов кожної особи до 

реалізації її здібностей і всебічного розвитку особистості, що стало 

одним з основоположних напрямів становлення соціальної, правової, 

демократичної держави. 

 

 

 

 



45 

 

Заїка А.А., 

аспірантка кафедри конституційного права України, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ГРОМАДЯНИ І НЕГРОМАДЯНИ  

ЯК СУБ’ЄКТИ ПРИНЦИПУ РІВНОПРАВНОСТІ 

У Конституції України ст. 24 зазначено, що громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 

привілеїв за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Принцип рівності є не тільки одним із фундаментальних конституційних 

принципів в правовому просторі України, а й визнається міжнародним 

співтовариством, про що наголошується у міжнародних правових актах з 

питань захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема у ст.ст. 

1,2,7 Загальної декларації прав людини 1948 р., у ст. 14 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., у ст. 1 Протоколу 

№ 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р., у ст.ст. 14, 26 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права 1966 р. тощо. 

Воєводін Л.Д. відносив рівноправність до загальних принципів 

права: «Як загальний принцип права можна, зокрема, назвати 

рівноправність, тобто рівність прав і обов'язків. Конституція, наприклад, 

декларує поряд з рівністю громадян і рівність інших учасників різного 

роду правовідносин. Одним словом, рівність відноситься до 

універсальних ідей і керівних принципів всієї правової системи». Сам по 

собі принцип рівності володіє надзвичайно широким змістом, і лише 

тоді, коли він проявляється в тій чи іншій сфері суспільних відносин, 

врегульованих правом, його зміст конкретизується. При цьому 

визначальне значення для конкретизації змісту принципу рівноправності 

має його суб’єкт (суб’єкт права, правове становище якого цей принцип 

визначає). 

Традиційно рівноправність розуміється як рівноправність 

громадян. Спочатку рівноправність дійсно розглядалося як категорія 

внутрішньодержавного, національного використання, застосовна лише 

до громадян відповідної держави. Але поступово, у зв’язку з 

поширенням національного правового режиму на окремі категорії 



46 

 

іноземців, коло осіб, щодо яких діє принцип рівності, розширюється. 

Так, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права надає 

приклад загального принципу рівності, який лежить в основі 

міжнародного права прав людини по його відношенню до негромадян, і 

обмеженого характеру виключень з цього принципу. Відповідно до ст. 2 

Пакту «Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується 

поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її території та під 

її юрисдикцією особам права, визнані в цьому Пакті, без будь-якої 

різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи 

інших переконань, національного чи соціального походження, майнового 

стану, народження чи іншої обставини». Комітет з прав людини також 

відмічає, що права негромадян можуть супроводжуватися лише 

обмеженнями, які можуть бути на законних підставах введені відповідно 

до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Ці 

обмеження виокремленні в дві категорії – політичні права та свободи 

пересування. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1965 р. також ілюструє обмежений характер виключень з 

загального принципу рівності. Але на відміну від вказаного раніше 

Пакту вона вимагає схожого відношення до негромадян. Проте Комітет 

по ліквідації расової дискримінації в своїй загальній рекомендації XI 

вказав, що це положення необхідно розуміти з урахуванням всього права 

прав людини. В 2004 році Комітет додатково прийняв рекомендацію 

XXX про недискримінацію негромадян, в якій закріпив обов’язок 

держав-учасниць гарантувати рівність громадян і негромадян в 

здійсненні своїх прав. Комітет вказав, що держави можуть розрізняти 

громадян і негромадян лише у випадку, якщо таке розрізнення не 

призводить до обмеження у користуванні негромадянами правами, 

закріпленими в інших документах. 

Таким чином, наразі на міжнародному рівні прийняті численні 

правові акти, що встановлюють мінімальні стандарти в сфері прав і 

свобод людини і громадянина. На основі таких актів формується єдина 

міжнародна правосуб’єктність індивіда, що доповнюється спеціальними 

міжнародними органами, що розглядають справи про порушення цих 

прав і свобод, обов’язковість рішень яких визнається державами. 

Суб’єктом принципу рівності в даному випадку слід вважати 

особу. Термін «особа» носить універсальний характер. «Використовувані 

Конституцією і законодавством терміни «особистість», «людина», 

«громадянин», «особа» позначають в соціальному плані перш за все 
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членів суспільства. У плані ж політичному відповідно до Конституції 

особа виступає в якості громадянина, особи без громадянства, 

іноземного громадянина (підданого), біженця або вимушеного 

переселенця. Оскільки громадянин України – це член українського 

суспільства,  під правовим становищем особи в загальному і цілому 

розуміється юридичний статус громадянина України. Правовий статус 

особи без громадянства, а також правовий статус іноземного 

громадянина – цілком самостійні категорії. Але враховуючи, що вони 

формуються на основі правового становища українського громадянина 

(за виключенням іноземців, що мають дипломатичний статус), 

обґрунтовано говорити про правове положення особи в цілому». 

Для позначення володільця правового статусу, а отже і суб’єкта 

рівноправності, використовується термін «особа», то мається на увазі 

людина в її соціальному аспекті, тобто член суспільства. При цьому 

суспільство розглядається в найширшому політико-соціальному сенсі як 

сукупність всіх індивідів, які перебувають на території держави і 

підпадають під її юрисдикцію, під дію законів. Політичний же аспект 

поняття «особа» має значення лише остільки, оскільки більшість членів 

суспільства є громадянами. Правове становище інших категорій 

індивідів визначається на основі правового становища громадян країни. 

Громадянство як особливий правовий зв’язок людини з державою є 

причиною поширення на нього юрисдикції держави в повному обсязі. 

Наявність громадянства породжує у індивіда і держави ряд взаємних 

прав і обов’язків. Категорія «громадянин», будучи вираженням ширшою 

за об’ємом категорії «особа» представляє собою одну з різновидів 

останньої, в той же час маючи фундаментальне значення для інших її 

різновидів. 

Отже, і теоретично ми підтверджуємо тезу про те, що у багатьох 

аспектах можна говорити про рівноправність незалежно від 

громадянства, оскільки багато прав і свобод гарантуються будь-якої 

особі (це відбивається формулою «всі рівні перед законом і судом», а 

також словами «кожен має право», «кожному гарантується», які 

використовуються в ряді конституційних норм). Єдиним застереженням, 

на нашу думку, до цієї тези може бути положення про те, що необхідно 

розділяти поняття «права людини» як невід'ємну, вроджену властивість 

особи та  «право громадянина» як повноваження учасника державного 

будівництва. Такий підхід при визначенні правового статусу людини і 

громадянина використовують  сьогодні всі демократичні держави світу. 



48 

 

Кардаш А.В., 

аспірант кафедри конституційного права України, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН  

В СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ В УКРАЇНІ 

Вітчизняний досвід створення спеціальної інституційної 

структури, що здійснює контроль над законністю операцій з 

персональними даними, і здійснює захист прав їх суб’єктів, багато в 

чому схожий з європейським. Одразу ж після набрання чинності Законом 

«Про захист персональних даних» було створено Державну службу 

України з питань захисту персональних даних. Проте основною 

критичною характеристикою статусу Уповноваженого органу,  що 

виділялася, є його «залежність» від інших владних структур у силу його 

входження в систему виконавчої влади України. Крім того діяльність 

зазначеної служби була пов’язана із законодавчим обов’язком 

реєструвати всі бази персональних даних під ризиком значних штрафів 

до осіб, які не подали заяву про реєстрацію. Цей механізм був вкрай 

неефективним, та й взагалі невиправданим. 

Враховуючи досвід функціонування системи захисту персональних 

даних в Україні, 3 липня 2013 року Верховна Рада України прийняла 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення системи захисту персональних даних», який набув 

чинності 1 січня 2014 року. Цим Законом скасовувалася процедура 

реєстрації баз даних, замість неї вводилася процедура повідомлення про 

такі бази, і лише якщо вони охоплюють чутливі персональні дані,  а 

функції із контролю за дотримання законодавства у цій сфері з метою 

забезпечення незалежності уповноваженого органу з питань захисту 

персональних даних, як того вимагає Конвенція Ради Європи про захист 

осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, 

покладено на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. З 

метою забезпечення виконання функцій контролю за виконанням 

законодавства в сфері захисту персональних даних в Секретаріаті 

Уповноваженого Верхової Ради України з прав людини створено 

Департамент з питань захисту персональних даних. 

Стосовно заміни процедури реєстрації баз персональних даних  на 

повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
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про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для 

прав і свобод суб’єктів персональних даних, визначеною статтею 9 

Закону, то зазначена процедура все одно досить критично оцінюється в 

літературі. 

Взагалі необхідність такого повідомлення саме щодо баз 

персональних даних, які становлять особливий ризик, випливає з статті 6 

(―Особливі категорії даних‖) Конвенції Ради Європи про захист осіб у 

зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, де 

передбачається, що персональні дані, які свідчать про расову належність, 

політичні, релігійні чи інші переконання, а також дані, що стосуються 

здоров’я або статевого життя, дані щодо судимості особи не можуть 

піддаватися автоматизованій обробці, якщо внутрішнє законодавство не 

забезпечує відповідних гарантій. Такою гарантією і мало б стати 

відповідне повідомлення. 

Проте процедуру повідомлення в такому вигляді, як вона існує 

станом на сьогодні, вважають абсолютно неефективною самі 

представники Уповноваженого ВРУ з прав людини. По-перше, 

володільці зобов’язані повідомляти Уповноваженого про обробку, яка 

вже відбувається. Тобто, на момент повідомлення Уповноваженого 

володілець уже організував процес обробки, зібрав певний об’єм 

персональних даних (обробка яких по суті становить ризик для прав та 

свобод громадян), вклав певні матеріально-технічні ресурси в 

організацію процесу обробки. Відтак, якщо організовані володільцем 

операції з обробки персональних даних містять певні недоліки: 1) права 

суб’єктів уже порушено і 2) володілець з огляду на прикладені зусилля 

вже незацікавлений у внесенні змін до операцій з обробки, які ним 

здійснюються. Тому, і це дуже яскраво прослідковується в реальному 

часі, володільці намагаються направити повідомлення з якомога 

загальнішими відомостями, які по суті не надають можливості зробити 

конкретні висновки щодо операцій, які здійснюються ним. 

По-друге, якщо навіть Уповноваженим за результатами аналізу 

повідомлень буде виявлено обробку, що є незаконною, єдиним 

результатом буде винесення припису щодо припинення такої обробки 

або внесення змін до операцій, пов’язаних з обробкою. 

По-третє, рівень знання та розуміння законодавства про захист 

персональних даних в Україні з огляду на новизну його положень є 

доволі невисоким, що в контексті обов’язку повідомлення 

Уповноваженого тягне за собою направлення великої кількості 
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помилкових та неправильних повідомлень. Багато хто з володільців не 

розуміє, чи слід повідомляти, однак про всякий випадок направляє 

повідомлення. Як наслідок, Уповноваженим вживаються заходи, 

спрямовані на перевірку отриманої інформації, за результатами яких 

виявляється, що володільцем просто було допущено помилку. Такі дії не 

тягнуть за собою відповідальності, однак накладають зайве 

навантаження на контролюючий орган. 

По-четверте, така процедура є вкрай неефективною в контексті 

роботи державних органів влади. Так, державні органи здійснюють 

обробку на підставі закону та в порядку визначеному законодавством. В 

ході розробки проектів відповідних законів та підзаконних нормативно-

правових актів, які є підставою чи прямо/опосередковано регламентують 

порядок обробки персональних даних, у відповідних органів влади 

відсутнє зобов’язання проводити консультації з Уповноваженим. Відтак, 

велика частина документів приймається без його відома та часто 

суперечить Закону. На момент виявлення проблеми Уповноваженим 

(самостійно чи з повідомлення) обробка вже йде повним ходом і для 

того, щоб її змінити/припинити необхідно інколи суттєво змінювати 

закони, що займає дуже багато часу. 

Стосовно самої доцільності покладення обов’язків щодо контролю 

у сфері захисту персональних даних на Уповноваженого ВРУ з прав 

людини, зазначимо таке. Останніми роками для таких цілей активно 

обговорюється створення окремого інформаційного уповноваженого на 

кшталт тих, що існують в зарубіжних країнах.  

Так, Нестеренко О.В. пропонує закріплення в Конституції 

положення про запровадження інформаційного уповноваженого 

утворити посаду представника Уповноваженого з прав людини, який, 

буде займатися охороною та захистом права на доступ до інформації та 

особистих даних.  Пропонується з метою захисту права на інформацію, 

до майбутнього інформаційного кодексу слід включити і положення про 

інформаційного омбудсмена, після внесення відповідних змін до 

Конституції, оскільки чинна не передбачає можливість створення 

спеціалізованих омбудсменів. Погоджуємося з пропозицією 

скористатися прикладом Словенії (ч. 2 ст. 159 Конституції) та включити 

до проекту нової Конституції України положення такого змісту: «Для 

захисту окремих конституційних прав Верховна Рада України може 

обирати спеціалізованих уповноважених». 
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СУТНІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

Сьогодні в теорії конституційного та муніципального права вагоме 

місце займає проблема децентралізації публічної влади, як один із 

пріоритетних напрямків реформування місцевого самоврядування. 

Надмірна централізація публічної влади в Україні протягом останніх 

десятиліть значною мірою стримувала розвиток місцевого 

самоврядування, самоорганізацію суспільства. Децентралізація влади, 

передача територіальним громадам, об'єднаним локальними інтересами, 

повноважень по вирішенню справ, віднесених до компетенції держави, 

як свідчить досвід зарубіжних держав, є запорукою їх стабільного 

розвитку.  

В наукових роботах досить часто розрізняють два типи 

децентралізації публічної влади: адміністративну (бюрократичну) і 

демократичну. Децентралізація адміністративна (її ще називають 

інститут намісництва) означає розширення повноважень місцевих 

адміністративних органів, які діють у межах компетенції самостійно, але 

ієрархічно підпорядковані, підзвітні й підконтрольні центральним 

органам. Цей тип децентралізації, по суті є деконцентрацію публічної 

влади. Деконцентрація – це адміністративна децентралізація, що 

передбачає передачу повноважень від центральних органів державної 

влади місцевим органам державної влади. Центральний уряд зберігає 

монопольне право на здійснення основних керівних функцій щодо 

об’єкту управління. Але на відміну від централізованого управління, 

місцеві органи публічного врядування та їх посадові особи постають не 

лише в ролі простих виконавців прийнятих «угорі» рішень, а як урядовці, 

наділені за законом повноваженнями ухвалювати рішення у сфері 

власної управлінської компетенції. Проводячи паралель із досвідом 

демократичних країн, можна стверджувати що процес деконцентрації 

влади відповідає сутності «government decentralization» як 

управлінського явища або процесу. 

Децентралізація демократична передбачає закріплення 

повноважень за суб’єктами системи місцевого самоврядування, для того 

щоб питання місцевого значення вирішувалися органами та посадовими 
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особами обраними населенням. Спільним для деконцентрації та 

децентралізації влади є те, що повноваження вилучаються у центральної 

влади і здійснюються місцевими органами публічної влади. Разом з тим, 

правова основа, форми і методи здійснення деконцентрації та 

децентралізації публічної влади різні. 

За децентралізованої моделі організації влади орган вищого рівня 

не може втручатися в діяльність органу нижчого рівня, не може 

здійснювати щодо нього управлінської діяльності та видавати накази чи 

розпорядження. Межі самоврядування органів, що виконують завдання 

на засадах децентралізації публічної адміністрації, визначаються 

заходами нагляду. При цьому нагляд і контроль застосовують винятково 

у випадках та у спосіб, передбачений законом. 

За суб’єктами та сферами впливу виділяють три види 

децентралізації: 1) територіальна децентралізація – означає створення 

органів публічної влади, які здійснюватимуть урядування в 

адміністративно-територіальних одиницях самостійно і незалежно від 

органів державної влади, перебуваючи поза їх ієрархічною системою та 

підпорядкуванням, тобто органів місцевого та регіонального 

самоврядування; 2) функціональна децентралізація – визнання 

самостійних і незалежних спеціалізованих організацій (об’єднання, 

спілки) суб’єктами владних повноважень із делегуванням їм права 

здійснювати певний обсяг завдань публічного характеру, зокрема, щодо 

урядування та виконання відповідних функцій у визначених 

законодавством сферах суспільного життя та згідно із встановленим 

порядком; 3) предметна децентралізація – професійне самоврядування як 

система управлінських взаємовідносин між усіма представниками певної 

професії, що реалізується визначеною законом представницькою 

організацією, яка перебуває під наглядом органів державної влади. У 

територіальній децентралізації розрізняють три компоненти (підвиди):  

а) політична – публічно-правовий статус органів місцевого 

самоврядування походить від специфічного способу формування цих 

органів та їх представницького характеру. Відповідні конституційні 

гарантії формування системи органів місцевого самоврядування, її зміст 

та організація засвідчують незалежність таких органів від держави; б) 

адміністративна – полягає в тому, що на органи місцевого 

самоврядування покладено завдання, а відтак функції і повноваження 

щодо задоволення публічного інтересу в межах відповідної території; в) 

фінансова передбачає наявність власних фінансових та матеріальних 
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засобів, і означає здійснення правомочностей щодо володіння, 

користування і розпорядження фінансовими ресурсами, які перебувають 

у власності громад. 

Відтак існує безліч підходів у визначенні сутності поняття 

децентралізації, узагальнюючи які можна стверджувати, що 

децентралізація – це передача функцій управління від центральних 

органів влади місцевим органам влади, розширення предметів відання і 

повноважень місцевих органів публічної влади з метою створення 

ефективної системи управління без надмірної централізації. 

Децентралізація публічної влади – це процес розширення 

компетенції органів та посадових осіб, які здійснюють повноваження на 

регіональному, районному, міському, селищному, сільському рівні при 

одночасному звуженні компетенції органів публічної влади вищого рівня 

(загальнонаціональних, підпорядкованих їм центральних чи 

територіальних органів) з метою оптимізації та підвищення ефективності 

управління суспільно важливими справами, найповнішої реалізації 

регіональних і місцевих інтересів. 

Виходячи з вищенаведеного, слід зазначити, що складність та 

багатоаспектність даної проблеми вимагає проведення подальший 

досліджень децентралізації влади, насамперед, її видів, меж, вивчення 

зарубіжного досвіду. Це дасть змогу створити теоретичну основу для 

розробки законопроектів в яких має бути чітко визначено розподіл 

повноважень між органами публічної влади, що дасть можливість 

встановити збалансовану систему стримувань та противаг, необхідних 

для того, щоб місцеве самоврядування мало достатньо автономії для 

вирішення місцевих питань, але при цьому не втручалося в сферу 

компетенції державної влади. Раціональний розподіл повноважень 

сприятиме ефективному управлінню територіями та дасть можливість 

забезпечити доступність та належну якість публічних послуг населенню. 
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СУЧАСНИЙ ЕТАП РЕФОРМУВАННЯ  

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФРАНЦІЇ 

Сучасний етап реформи місцевого самоврядування стартував у 

березні 2003 року з прийняттям Закону «Про децентралізовану 

організацію Республіки», згідно з яким децентралізація отримала 

конституційний статус і передача повноважень від центрального уряду 

до місцевих громад була посилена.  

23 березня 2003 року Конституційна Рада, ухваливши рішення на 

запит 61 сенатора-соціаліста відносно змін конституції щодо 

децентралізації, ухвалених парламентом, відмовила в перевірці 

конституційності змін, вказавши на вичерпність парламентської 

юрисдикції.  Конституційна Рада зазначила, що вона не може виносити 

рішення в інших випадках аніж ті, що встановлені самою конституцією і 

конституція в жодній нормі не наділяє її владою виносити рішення 

стосовно конституційного перегляду. 

Раніше існувала досить відносна автономія комун і департаментів 

по відношенню до держави. Франція довго зберігала бачення того, що 

«Республіка неподільна» – до 28 березня 2003 року, коли були прийняті 

зміни до статті 1 Конституції. На сьогодні згідно зі ст. 1 Основного 

Закону організація Французької Республіки децентралізована.  

Реформа розподілила компетенції, призначені територіальним 

колективам, зміцнила їх регламентарну владу і фінансову автономію, 

водночас наголосивши вірність принципу єдності держави. У статті 72 

Конституції отримав свої відображення принцип субсидіарності. 

Територіальні колективи покликані приймати рішення за сукупністю 

повноважень, які можуть бути найкращим чином здійснені на їх рівні. 

Жоден територіальний колектив не може здійснювати опіку над іншим. 

Однак коли здійснення будь-якої компетенції вимагає участі декількох 

територіальних колективів, то закон може дозволити одному з них або 

одному з їх об'єднань організувати форми їх спільної діяльності. Тобто є 

законодавство, що визначає характер, обсяг і способи здійснення 

допомоги з боку інших колективів. 

Важливим моментом стало підтвердження статусу регіону як такої 
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ж повноправної громади, що й департамент і комуна, більш чітке 

визначення фінансових повноважень регіонів.  

Збільшилася фінансова автономія територіальних колективів. 

Відтепер територіальні колективи можуть не тільки безпосередньо 

збирати місцеві податки, ставки і податкову базу яких вони 

встановлюють в межах, передбачених законом, але також їм передаються 

кошти від держави.  

Стаття 72-2 Конституції встановлює, що «будь-яка передача 

компетенції між державою і територіальними колективами 

супроводжується наданням коштів, рівноцінних тим, які були закріплені 

для їх здійснення». 

У 2003 р в результаті конституційної реформи був прийнятий 

органічний закон про місцеву демократію, який був включений в 

Загальний кодекс про територіальні колективи. Цією реформою були 

передбачені референдум і народна законодавча ініціатива на місцях. 

Згідно ст. LO 1112-1 Загального кодексу про територіальні 

колективи рада  територіального колективу може подати на місцевий 

референдум будь-який проект для вирішення питання в межах 

юрисдикції цього територіального колективу. 

Виконавча влада територіального колективу може запропонувати 

раді цього територіального колективу винести на місцевий референдум 

проект акта, в рамках своїх функцій, про найменування колективу, за 

винятком проектів індивідуальних актів. 

У цих випадках рада територіального колективу визначає умови 

організації місцевого референдуму, фіксує день виборів, скликає 

виборців і готує проект акта, який буде представлений на апробацію 

виборцям. 

Виконавча влада територіального колективу інформує 

представника держави. Представник держави може звернутися до 

адміністративного суду, якщо вважає референдум незаконним. 

Представник держави може використовувати свої ресурси для 

порушення питання про призупинення проведення референдуму. 

Витрати по організації референдуму встановлюються як обов'язкові 

витрати територіального колективу, який прийняв рішення про його 

проведення. 

Проект, запропонований на місцевому референдумі, вважається 

прийнятим, якщо в референдумі взяли участь не менше половини 

зареєстрованих виборців, і за проект було подано більшість голосів.  
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Стаття 72-1 Конституції Франції в редакції Конституційного 

закону від 28 березня 2003 № 276 визначає, що закон встановлює умови, 

при яких виборці кожного територіального колективу можуть, 

здійснюючи право на петицію, вимагати внесення до порядку денного 

ради цього колективу будь-якого питання, що стосується його 

компетенції. Таким чином, встановлюється народна законодавча 

ініціатива. 

13 серпня 2004 був прийнятий Закон № 2004-809, який передбачав 

передачу значних повноважень з 1 січня 2005 року різним 

територіальним колективам, чітко визначаючи зону відповідальності 

кожної з них. 

Конституційний закон від 23 лютого 2007 № 2007-237 вніс зміни 

до статті 77 Конституції Франції щодо статусу Нової Каледонії. 

В області територіального устрою були надані нові права 

заморським територіям Франції. Стаття 72-3 Конституції встановила, що 

закон визначає законодавчий статус і особливу організацію французьких 

Південних і Антарктичних земель, а також острова Клиппертон. У 

заморських департаментах і регіонах Франції закони і регламенти 

застосовуються в повному обсязі. Разом з тим дані колективи, за 

винятком Реюньйон, можуть бути вповноважені самостійно 

встановлювати правила, які застосовуються на їх території, по 

обмеженому числу питань. Рішення про розширення правоздатності 

приймаються за клопотанням відповідного колективу. Таким чином, був 

закріплений особливий статус цих територій Франції. 

Логічним продовженням реформи місцевого самоврядування у 

Франції стала територіальна реформа, спрямована на трансформацію 

адміністративно-територіальних одиниць і чіткий розподіл компетенції 

між рівнями територіального управління. Перший крок було зроблено 27 

січня 2014 року з прийняттям Закону про модернізацію територіальної 

публічної діяльності і утвердження метрополій, у якому міститься 

регламентація правового статусу великих агломерацій. 16 січня 2015 

року відбулося прийняття Закону про розмежування регіонів № 2015-29, 

а 7 серпня 2015 року набрав чинності Закон про нову територіальну 

організацію, в якому закріплена компетенція регіонів і чітко 

розмежовано повноваження між усіма територіальними одиницями. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПРОГОЛОШЕННЯ РЕСПУБЛІКИ  

В АНГЛІЇ В РОЗРІЗІ РЕФЕРЕНДУМІВ  

В КАТАЛОНІЇ, ВЕНЕТО ТА ЛОМБАРДІЇ  
В умовах розвитку сучасного суспільства особливої актуальності 

набувають історично-правові аспекти дослідження формування 

державності в різноманітних державах світу. Це насамперед обумовлено, 

подіями, що відбуваються сьогодні в світі, зокрема, з подіями в 

Каталонії, оскільки на референдумі в Каталонії понад 90 відсотків 

виборців проголосувало за відокремлення від Іспанії, a також з 

референдумами, що відбулись 22 жовтня 2017 року в Венето та 

Ломбардії (Італія), за результатами яких ці регіони оголосили автономію. 

Безсумнівно, вищезазначені референдуми та прагнення відокремитись 

від Іспанії та Італії є негативним явищем, оскільки це порушує 

територіальну цілісність держави і суперечить чинному законодавству 

цих держав. 

Актуальність дослідження особливостей проголошення республіки 

в Англії зумовлюється тими труднощами, які пережила держава в 

складні часи, a також відсутністю можливості проголосити республіку 

шляхом референдуму. На відміну від вищезазначених прикладів в 

сучасних умовах, в Англії процес становлення республіки відбувався за 

зовсім іншим сценарієм. 

Зауважимо, що вже на початку XVII ст. економічний і політичний 

розвиток Англії суттєво стримувався жорстокими середньовічними 

правилами й регламентаціями. Найбільш гостре невдоволення зумовила 

система так званих монополій. Тоді як англійська буржуазія виступала за 

вільну конкуренцію, монархи продовжували продавати патенти на 

виключне право виробництва і продаж різних товарів і виробів . Це 

щороку приносило державі великі доходи. Як наслідок, на селі феодальні 

відносини обмежували можливість розпорядження земельною власністю. 

Проте, з плином часу розвиток села в Англії починає зупинятися. 

Це і становиться соціальною передумовою спочатку революції, a потім 

проголошення республіки в Англії. 
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Проте, значно могутнішими були ідеологічні і політичні 

передумови. Так, зокрема, у період становлення буржуазної держави 

релігія відігравала ледве не головну роль. Англійська революція надала 

цій новій ідеології релігійної форми, яку вона успадкувала від 

соціальних рухів середньовіччя. Реформована англіканська церква 

позбулася верховенства папи, але підкорилася королю. Результатом 

такого повного злиття церкви і держави було те, що ненависть народу до 

абсолютизму поширилася і на англіканську церкву. Політична опозиція 

виявилася у вигляді церковного розколу – дисентерства. Таким чином, в 

Англії складаються об’єктивні та суб’єктивні  передумови до революції, 

яка розпочалася в середині XVII ст. При цьому, на сьогодні остаточно не 

відомо точну дату початку революції. Більшість науковців зводяться до 

того, що початок революції датується 1640 р., проте, у вигляді 

завуальованої революція розпочалася значно раніше. 

Варто зазначити, що проти абсолютизму англійська буржуазія 

виступила в союзі з новим дворянством (джентрі), а не з народом. Так, 

«Довгий» Парламент, спираючись на підтримку народних мас, зруйнував 

з вимушеної згоди короля основне знаряддя абсолютизму та вжив 

наступних заходів для унеможливлення безпарламентського режиму 

надалі:  були ліквідовані (липень 1641 р.) «Зоряна палата», «Висока 

комісія», Ради у справах Півночі та Уельсу; скасовано всі монопольні 

патенти й привілеї, а їхні володарі виведені з Парламенту (літо 1641 р.), 

ухвалено біль «Про не розпуск» чинного Парламенту без його згоди 

(травень 1641 р.); узаконено, що жоден податок не можна стягувати без 

згоди парламенту; встановлено незалежність суддів від корони та їх 

незмінність. 

Отже, такими діями було покладено початок поваленню 

абсолютизму в Англії. Проте, згодом розпочинається громадянська війна 

в Англії, за результатами якої і необхідно було визначити, чи існували 

передумови для встановлення республіки чи ні. 

Перша важлива битва парламентського ополчення та армії короля 

відбулася в жовтні 1642 року. Ополченням парламенту до 1645 року 

бездарно керували пресвітеріани (верхівка буржуазії і джентрі). Як 

наслідок, у квітні 1645 року парламент ухвалив ордонанс про 

самозречення. Проте, вже у 1649 році парламент одержав перемогу над 

королем. Побоюючись полону, Карл І утік до Шотландії. 

Як наслідок, політична влада перейшла до рук індепендентів. 

Палата общин 4 січня 1649 р. проголосила себе носієм верховної влади в 



59 

 

Англії, постанови якої мали силу закону без згоди короля й палати 

лордів. Після суду над королем та його страти наприкінці березня 1649 р. 

королівське звання й верхня палата були скасовані. Конституційне 

закріплення республіканської форми правління було довершено Актом 

19 травня 1649 р., згідно з яким у державі встановлювалася нова система 

влади . 

Таким чином, як показує досвід Англії, боротьба проти 

абсолютизму і встановлення республіки супроводжувалась тяжкими 

наслідками: політичною кризою, ідеологічними проблемами, 

громадянськими війнами. A тому, в сучасних умовах у випадку 

потенційного проголошення незалежності Каталонії від Іспанії та 

автономії Венето і Ломбардії від Італії необхідно не повторювати 

помилок борців за встановлення Республіки в Англії, зокрема 

громадянської війни, тисяч загиблих громадян та інших тяжких 

наслідків, які супроводжували встановлення республіки в Англії, 

оскільки, незважаючи на кровопролитну громадянську війну, Англія 

через 11 років знову стала монархією, якою є й понині. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри історії держави 

та права України і зарубіжних країн Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Омарова А.А. 
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АМЕРИКАНСЬКА ПАРАДИГМА  

СВОБОДИ СЛОВА І ПРЕСИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ  
Мислителі різних епох вивчали питання свободи слова. Серед них 

варто назвати таких, як: Жак Кальвин, Мартін Лютер, Томас Мюнцер, 

Клод Гельвецій, які наголошували на необхідності свободи переконань, 

розглядаючи при цьому останню як невід’ємну частину особистого 

розвитку людини та формування її як соціально значущої одиниці 

суспільства. У 30-40 роках ХІХ ст. ідея свободи слова знайшла своє 

відображення в роботах представників політичного лібералізму, а саме у 

творах Шарля Луї Монтеск'є та Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. Не 

оминув своєю увагою цю тему і відомий представник політичної течії 

лібералізму Джон Локк. Саме думки цих видатних мислителів, до яких 
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пізніше  приєдналися Роберт Даль, Карл Дойча, які були представниками 

політичної науки США, сформували постулат про пріоритет 

громадських свобод над державними інтересами. Більш того їх ідеї 

втілилися в життя. 

Так, одним із перших підтверджень того, що свобода слова має 

бути основним принципом права в США, стала справа Джона Пітера 

Зенгера, власника журналу «New York Weekly Journal» в 1734 році. Він 

опублікував низку статей, в яких критикував губернатора королівської 

колонії Нью-Йорку, за що був звинувачений у наклепі. Проте суд 

виправдав Зенгера та висловив позицію про те, що ніхто не може бути 

притягнутий до відповідальності за справедливу критику державних 

посадових осіб. Саме ця справа стала відправною точкою у розвитку 

законодавства, яке гарантує свободу слова як невід’ємну частину 

конституційних прав людини і громадянина. 

Як відомо, закони США про право на свободу слова і преси 

спираються на положення Першої поправки до Конституції США, яка 

була прийнята ще в 1791 році. Ця поправка забороняє Конгресу 

ухвалювати закони, якими обмежуються такі права, як свобода слова, 

совісті, преси і право петицій. Примітно, що право на свободу слова і 

преси в США порівняно з європейськими стандартами, які закріплюють 

цілу низку обмежень на законодавчому рівні, є майже необмеженими. 

Заслуговує на увагу й те, що найважливішим арбітром, що трактує 

положення Конституції й вирішує питання щодо відповідності рішень 

судів нижчої інстанції Конституції США, є головна судова інстанція 

країни, а саме Верховний Суд США. 

Зараз, враховуючи глобалізаційні процеси, розвиток нових 

технологій, Перша поправка захищає цілу низку свобод у системі 

інтелектуального права США з метою захисту інтелектуального 

самовираження людини і надання їй можливості бути почутою. 

Разом із свободою слова в цій країні існує й свобода ЗМІ. 

Зауважимо, що свобода слова в США почалася саме з права 

громадськості бути належним чином проінформованою. Нині завдяки 

свободі слова та свободі преси сучасні ЗМІ мають можливість 

висвітлювати події, які відбуваються в житті країни та контролювати 

публічну владу. 

Однак, незважаючи на те, що свобода слова в США захищається на 

високому рівні і існує політика невтручання держави в особисте життя, 

та відсутня цензура в поширенні власної думки, ця свобода не є 
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безмежною. Держава не захищає непристойні висловлювання, 

незначною мірою захищає поширення інформації в галузі реклами та 

висловлювання, які пропонують будь-яку економічну угоду. Також не є 

захищеними заклики, які пропагують повалення державного ладу, війну 

чи расову дискримінацію. 

Якщо ж порівняти США з Україною в контексті правового 

регулювання свободи слова та свободи преси , то наша країна наразі 

знаходиться на початку духовного відродження. Із загального 

демократичного руху в Україні сформувалася ідеологія прав людини, яка 

зараз дуже активно розвивається. 

Конституція України гарантує кожному свободу слова і свободу 

думки та право на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Крім 

того, у 1997 р. була ратифікована Конвенція про захист прав і основних 

свобод людини, що надає можливість кожному звертатися до 

Європейського суду з прав людини в разі порушення державою його 

прав і свобод. 

Проте, попри прийняті закони «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію»,  «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» 

та інші. 

Права журналістів постійно порушуються, часто здійснюються 

спроби контролювати інформаційний простір, що є наслідком 

концентрації і монополізації ЗМІ. Це цілком логічно, бо Україна має 

велику кількість олігархічних медійних структур, що практично 

обмежують права на отримання відкритої інформації. Разом із цим у 

2003 р. було ухвалено Закон України «Про державну таємницю», який 

фактично дозволяє допитувати журналістів стосовно джерел інформації, 

яка до них надходить. 

Заслуговує на увагу той факт, що останнім часом Україна робить 

рішучі кроки в напрямку забезпечення правового регулювання свободи 

слова та свободи преси. Ключову роль в цьому відіграє народ України, 

який за останні роки став більш вибагливим до свого уряду. Однак поки 

що, через недосконалість законів, ЗМІ для власників стають своєрідним 

«щитом», яким вони можуть прикрити справжні наміри своєї діяльності.  

Порівнюючи законодавство США та України в контексті свободи 

слова і преси, та рівень його правового забезпечення, можемо 

констатувати, що Україна в цій сфері суттєво відстає. На наш погляд, це 

відбувається через те, що громадяни України ще й досі не зробили такі 
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важливі в демократичному суспільстві права, як свобода слова, свобода 

вираження поглядів,свобода думки, свобода преси пріоритетом для 

розвитку суспільства і держави. 

В американській доктрині свобода слова цінується дуже високо. 

Існує безліч різноманітних висловлювань вітчизняних і зарубіжних 

науковців щодо того, що в США відсутня реальна цензура і держава 

підтримує реалізацію свободи думки та самовираження, більш того, що 

саме ця країна і досі залишається «країною свобод і можливостей». 

Отже, Україні є в кого вчитися і на кого рівнятися, переймаючи 

досвід. 

 

Сергієнко А.А., 

аспірант кафедри державного будівництва, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

РЕФОРМУВАННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ  

ЯК СКЛАДОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
Розпочатий процес реформування публічної влади на принципах 

децентралізації шляхом передачі частки повноважень від органів 

державної влади органам місцевого самоврядування є життєво 

необхідним, особливо в умовах складної суспільно-політичної ситуації, 

що склалася в Україні. 

Поступовим впровадженням моделі децентралізації є попереднє 

ухвалення законодавчим органом у серпні 2015 р. проекту Закону «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», 

яким передбачено, що адміністративно-територіальний устрій України 

ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, 

децентралізації влади (в тексті чинної Конституції передбачено 

поєднання принципів централізації та децентралізації у здійсненні 

державної влади), повсюдності та спроможності місцевого 

самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць з урахуванням історичних, економічних, екологічних, 

географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних 

традицій.  

На сьогодні в державі відсутній законодавчий акт, який би 

врегульовував питання стосовно адміністративно-територіального і 
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територіального поділу країни, залишаючи процес державотворення 

заручником сформованої радянської системи організації території. 

В свою чергу, законопроект у правове поле вводить поняття 

громади, до матеріального розпорядження якої має бути надано земля, 

рухоме й нерухоме майно, природні ресурси, комунальні об’єкти, у 

фінансове – місцеві податки й збори, частина загальнодержавних 

податків. Автори Конституції очікують, що це посилить ефективність 

місцевої влади: первинні проблеми вирішуватимуться на найнижчому 

рівні, а центральна влада виконуватиме лише допоміжні функції, 

принцип субсидіарності отримує належного закріплення та реалізації. 

У новій редакції Конституції первинною одиницею в системі 

адміністративно-територіального устрою країни є громада – один або 

кілька населених пунктів. Кілька громад становлять район, а райони – 

регіон, яким є Автономна Республіка Крим та області. Ефективність 

місцевого самоврядування вимірюється самодостатністю громад, а їхнє 

посилення незалежності від існуючих адміністративних кордонів 

підвищуватиме якість державного сервісу хоча б до базового рівня.  

На сьогоднішній день 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 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 України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

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. 

Як показує практика, завдяки швидким темпам децентралізації у 

2016 – на початку 2017 років станом на 1 липня 2017 року в державі 

створено 383 об’єднаних територіальних громад, шість з яких за 
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територією повністю поглинули район. Фактично склалася ситуація 

практичного двовладдя: основні владні повноваження перейшли до 

керівників нових адміністративних утворень, але і районна влада 

продовжує працювати. Слушно виникає питання про доцільність 

існування районної ради як представницького органу територіальних 

громад району, адже це призведе до ускладнення процесу управління, 

дублювання, гальмування, а часто й банального саботажу реформ 

районними структурами різного рівня. 

Конституція України 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 

відповідній 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.  

Практика об’єднання територіальних громад, розташованих на 

території різних районів (областей) України, не може і не повинна бути 

поширеним явищем, оскільки таке «об’єднання» може породжувати ряд 

проблем адміністративного, економічного та правового характеру. 

Нормативне регулювання об’єднання територіальних громад допускає 

об’єднання громад, що розміщені на території різних районів і областей 

України. У зв’язку з цим, якщо розвиток спроможних громад поставить 

питання про доцільність об’єднання громад різних районів, необхідно 

мати механізм зміни меж районів у процесі добровільного об’єднання 

територіальних громад. 

Також необхідно зазначити, що відповідно до положень частини 

першої статті 133, частин першої і третьої статті 140, статті 141, частини 

першої статті 143 Конституції України в Україні, як і в більшості держав 

світу, система місцевого самоврядування (первинним суб’єктом якого є 

територіальна громада) будується відповідно до системи 

адміністративно-територіального устрою (а не навпаки), яка передбачає 

поділ цілісної території держави на адміністративно-територіальні 

одиниці, які є просторовою основою для формування територіальних 

громад та утворення органів місцевого самоврядування. 

Дотримуючись діючого законодавчого механізму, за змістом 

відповідних положень Конституції України (пункт 13 частини першої 
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статті 92) порядок вирішення питань територіального устрою, 

включаючи порядок утворення, ліквідації адміністративно-

територіальних одиниць та параметри, яким вони мають відповідати, має 

визначатися спеціальним законом України про адміністративно-

територіальний устрій, а не законом про добровільне об’єднання 

територіальних громад. 

Таким чином, в умовах розгортання адміністративно-

територіальної реформи та здійснення процесу добровільного 

об’єднання територіальних громад в Україні, необхідне удосконалення 

інституційного забезпечення процесу реформування територіальних 

громад, що передбачає удосконалення законодавчо-нормативного 

забезпечення для подальшого реформування та формування системи 

організаційно-правових і фінансово-економічних механізмів, 

спрямованих на становлення і розвиток самодостатніх територіальних 

громад. 

 

Полякова Ю.О., 

здобувач кафедри державного будівництва, 

Національний юридичний університет України 

імені Ярослава Мудрого 

 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ  

СТАТУСУ ОРГАНІВ УТВОРЕНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

Допоміжні органи при главі держави є однією з найбільш 

значущих частин державного механізму, які істотно і безпосередньо 

впливають на вирішення самого широкого кола питань державного 

будівництва. 

Втілення повноважень глави держави в життя багато в чому 

залежить від конституційно-правового регулювання діяльності апарату 

Президента України, який можна визначити як спеціальний механізм, що 

являє собою матеріальну, спеціально організовану та впорядковану 

систему органів, за допомогою якої глави держави може успішно 

вирішувати поставлені завдання і досягати визначених цілей у 

найкоротший термін і з найвищою ефективністю. 

До конституційно визначених допоміжних органів при 

Президентові України відносяться Рада національної безпеки і оборони 

України та Представництво Президента України в Автономній 
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Республіці Крим.  

У нинішніх умовах соціально-політичного та економічного 

розвитку держави Рада національної безпеки і оборони України стає тим 

органом, який по суті координує діяльність інших органів у сфері 

вирішення стратегічних завдань національної безпеки, створює умови 

для прийняття Президентом України оперативних рішень, що 

стосуються безпеки держави та суспільства.  

Рада нaціонaльної безпеки і оборони України утворюється і 

функціонує згідно зі ст. 107 Конституції України та відповідно до 

законів України «Про Рaду нaціонaльної безпеки і оборони України», 

«Про основи нaціонaльної безпеки України», «Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики», «Про організацію оборонного планування», «Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави», «Про правовий режим 

надзвичайного тану», «Про правовий режим воєнного стану», «Про зону 

надзвичайної екологічної ситуації», «Про державну таємницю», «Про 

державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання», «Про порядок допуску та 

умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території 

України», «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України 

до інших держав» та інші.  

Оскільки Рада національної безпеки і оборони України є головним 

координаційним органом з питань національної безпеки і оборони 

України, вона здійснює поточний контроль за діяльністю органів 

виконавчої влади у цій сфері, подає Президентові відповідні висновки та 

пропозиції; ініціює розроблення нормативних актів та документів з 

питань національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх 

застосування та результати перевірок їх виконання. Також до 

повноважень Ради національної безпеки і оборони України належить 

координація і контроль переведення центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, економіки країни 

на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного стану та їх діяльності по 

відбиттю збройної агресії, організації захисту населення та забезпеченню 

його життєдіяльності, охороні життя, здоров'я, конституційних прав, 

свобод і законних інтересів громадян, підтриманню громадського 

порядку в умовах воєнного, надзвичайного стану та при виникненні 

кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України. 

Складність та багатоаспектність проблем забезпечення 
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національної безпеки вимагає узгодження дій багатьох державних 

органів у межах єдиної державної політики. Серед цих органів провідне 

місце належить саме Президенту України як Верховному 

Головнокомандувачу Збройних Сил України і гаранту державного 

суверенітету й територіальної цілісності України. З метою реалізації 

функції забезпечення державної незалежності й національної безпеки 

главою держави утворюється Рада національної безпеки і оборони 

України. Вона є тим органом, який покликаний проводити роботу щодо 

випереджаючого виявлення й оцінки загроз національній безпеці 

України, у результаті колегіального обговорення узгоджувати проекти 

президентських рішень щодо їх попередження чи припинення, готувати 

пропозиції щодо удосконалення системи національної безпеки, 

координувати діяльність компетентних органів держави у цій сфері.  

Другим конституційно визначеним органом є Представництво 

Президента в Автономній Республіці Крим. Історія Представництва 

Президента України бере свій початок у 1992 році, коли в Законі України 

«Про Представника Президента України» вперше було визначено, що у 

Республіці Крим Президент України має своє Представництво, статус 

якого повинен визначатися окремим законом. Прийнятий у цьому ж році 

Закон України «Про Представництво Президента України в Республіці 

Крим» встановив статус даного органу як створюваного Президентом 

України органу державної виконавчої влади. 

З прийняттям в 1996 році Конституції України Представництво 

Президента в Автономній Республіці Крим стало конституційним 

органом. Відповідно до статті 139 Основного Закону в Автономній 

Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого 

визначається законом України.  

Законом України «Про Представництво Президента України в 

Автономній Республіці Крим» від 02.03.2000 № 1524-III встановлено, що 

Представництво є державним органом, утвореним відповідно до 

Конституції України з метою сприяння виконанню в Автономній 

Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України. 

Представництво Президента України в Автономній Республіці 

Крим, не зважаючи на факт окупації Кримського півострову у лютому 

2014 р. продовжує функціонувати. Розпорядженням Президента України 

від 16 травня 2014 року № 865/2014-рп, з метою забезпечення 

відновлення діяльності Представництва в умовах тимчасової окупації 

території України, Представництво було розміщено у місті Херсон. 
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Указом Президента України № 16/2016 від 20 січня 2016 року було 

істотно посилено правозахисний вимір діяльності Представництва. Для 

забезпечення оперативної взаємодії Представництва Президента України 

в Автономній Республіці Крим з центральними органами виконавчої 

влади, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами 

і службами, утвореними при Президентові України, передбачено 

утворення окремих структурних підрозділів Представництва у місті 

Києві, із збереженням його тимчасового розміщення у місті Херсон. 

Представництво Президента України в Автономній Республіці 

Крим, у взаємодії з центральними органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, здійснює роботу щодо: 1) сприяння 

додержанню прав і свобод людини та громадянина; 2) здійснення 

моніторингу додержання прав і законних інтересів громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території та перебувають на 

території України на законних підставах, внесення в установленому 

порядку пропозицій щодо припинення, усунення та запобігання 

обмеженню та порушенню прав і законних інтересів таких осіб; 3) 

вивчення соціально-економічних та політичних процесів на тимчасово 

окупованій території, підготовки відповідних аналітичних матеріалів та 

подання їх в установленому порядку на розгляд Президентові України; 

4) внесення в установленому порядку пропозицій щодо підготовки 

проектів законів, актів Президента України з питань захисту прав та 

законних інтересів осіб; 5) участі у розробленні стратегічних програм 

повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію 

України; 6) інформування громадськості про здійснення Президентом 

України повноважень щодо забезпечення додержання конституційних 

прав і свобод громадян України. 

Діяльність Ради національної безпеки і оборони України та 

Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим 

спрямовaнa нa реaлізaцію нaйвaжливіших функцій та повновaжень 

Президента України – зaбезпечення нaлежного рівня нaціонaльної 

безпеки держави, її суверенітету тa територіальної цілісності, нa захист 

прaв людини і громaдянинa нa території Укрaїни тa зa її межaми. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  

ВИБОРЦІВ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ 

І ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ 

У постсоціалістичних і пострадянських державах питання 

державної реєстрації виборців, повного і точного їх обліку, а також 

складання достовірних списків виборців є одним із пріоритетних з точки 

зору збереження засад конституційного правопорядку.  

Зважаючи на це, у ході реформ виборчої системи в країнах 

«перехідної демократії» особлива увага приділяється відпрацюванню 

таких правил ведення реєстрів виборців, які здатні забезпечити 

демократичні, справедливі, прозорі та гласні вибори. Тому, за 

висновками експертів, першочерговим завданням стає розроблення 

цілісної Стратегії ведення реєстрів виборців, яка базується на досвіді 

органів, відповідальних за адміністрування виборів, висновках 

міжнародних спостерігачів та впровадженні і реалізації 

загальновизнаних виборчих стандартів.  

Стратегія реєстрації виборців має бути втілена у законодавство, 

прийняте прозорим шляхом і опубліковане, зміст якого є доступним і 

зрозумілим для виборців. З метою одноманітного застосування воно має 

містити коментар і роз’яснення, однаково тлумачитися у ході 

правозастосування. Актуальним питанням є стабільність законодавства, 

оскільки постійні зміни в регламентації моделі реєстрації виборців 

можуть підірвати довіру громадян до виборів і привести до абсентеїзму. 

Разом з тим, законодавство має бути реальним, адже з часом фактичні 

обставини можуть змінюватися. У законах потрібно виписувати цілі та 

функції реєстрації, процедуру занесення та оновлення даних, особливості 

складання списків спеціальних груп виборців і формування реєстрів в 

нестандартних умовах, відповідальність органів і посадових осіб за 

точність та повноту списків, гарантії конфіденційності інформації. Проте 

необхідно уникати надмірного регулювання, щоб не сповільнювати 

виборчий процес. Однією із головних умов належної реалізації правових 

норм є створення потужної бази людських, інформаційних, технічних і 

фінансових ресурсів.  
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Аналіз досвіду постсоціалістичних і пострадянських країн свідчить 

про поступову трансформацію організаційно-правових механізмів 

реєстрації  виборців на основі вищевказаної Стратегії. Так, за даними 

місії спостерігачів Ради Європи, на виборах Народних зборів Республіки 

Болгарія 2017 року усі зацікавлені сторони висловили впевненість у 

точності списків виборців, які  були доступні для громадськості, а 

виборці могли перевірити та виправити свої дані в них. Значним 

фактором впливу на якісні характеристики списків виборців стали 

правила реєстрації виборців, закріплені у Виборчому кодексі Республіки 

Болгарія.  

Разом з тим, міжнародні спостерігачі звернули увагу на ризик 

внесення виборця відразу до декількох списків та організаційно-правові 

проблеми, які можуть цьому сприяти. По-перше, процедура реєстрації 

виборців закордоном дозволяє проголосувати за ініціативою виборця, 

тоді як він залишається в списках виборців всередині країни. По-друге, 

внесення виборця до додаткового списку відбувається без належного 

судового нагляду. 

Подібні організаційно-правові проблеми виникають під час 

реєстрації виборців і в Республіці Польща. Зокрема, незважаючи на 

принцип – виборець включається тільки в один виборчий список, існує 

ймовірність подвійної реєстрації виборців, зумовлені відсутністю 

реєстру виборців закордоном, а також неузгодженістю порядків ведення 

Реєстру виборців та Постійного реєстру місця проживання.  

Варто підтримати поширену точку зору про те, що застосування 

інформаційних технологій сприяє формуванню точних і повних списків 

виборців. У цьому зв’язку заслуговує на увагу досвід Литовської 

Республіки – пострадянської країни та держави-члена ЄС. Як і в 

зазначених вище постсоціалістичних країнах, у Литві застосовується 

пасивна, автоматична реєстрація виборців. Проте, на відміну від інших 

держав, список виборців формується на основі реєстру місця 

проживання осіб, який представляє собою електронну базу даних про 

реєстрацію місця проживання. Відповідальність за адміністрування цієї 

бази несе Міністерство внутрішніх справ. Зважаючи на те, що виборче 

законодавство передбачає декілька різновидів голосування – в день 

виборів, дострокове, поштою, поза межами країни, в спеціальних 

установах і на дому, кожна зареєстрована особа наділяється 

ідентифікаційним унікальним персональним номером, який запобігає 

багаторазовим реєстраціям.   
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Центральна виборча комісія: а) підтримує електронний список 

виборців, який зберігається на спеціальному сервері, та через безпечне 

підключення до Інтернету синхронізується з реєстром місця проживання; 

б)  використовує дві комп'ютерні програми для адміністрування 

виборами. Перша програма під назвою «ABRIS» дозволяє шукати 

виборців у електронній базі даних та позначати тих, хто проголосував; 

друга – «ADV» – застосовується для введення зашифрованих результатів 

голосування з виборчих дільниць в електронні протоколи, а також для 

встановлення результатів голосування та передачі їх до ЦВК; в) складає 

два типи списків виборців – електронний загальнодержавний список 

виборців для всієї країни та окремі списки виборців (в електронному і 

друкованому вигляді) за місцем проживання по кожному із виборчих 

округів. Кожному виборцю надається картка виборця, в якій зазначається 

вид його голосування, та яку виборець може подивитися в Інтернеті та 

роздрукувати. 

В цілому слід зазначити, що сучасні організаційно-правові 

проблеми державної реєстрації виборців у постсоціалістичних і 

пострадянських державах викликані недосконалістю правової 

регламентації; браком цілісної стратегії ведення реєстрів виборців; 

невідповідністю національного законодавства міжнародним стандартам; 

недостатньою деталізацією правил складання списків виборців; 

невідповідністю між правилами реєстрації виборців і наявною 

матеріально-технічною базою країни. 

 

Шипілов М.Л., 

 студент 1 групи 1 курсу 

Інституту підготовки юридичних кадрів 

 для Служби безпеки України, 

 Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ РЕЄСТРАЦІЇ ВИБОРЦІВ 

Прийняття 7 листопада 2017 року Верховною Радою України у 

першому читанні Проекту Виборчого кодексу України № 3312-1 дійсно 

можна назвати революційною подією. І справа зовсім не в даті його 

прийняття, а в радикальній зміні виборчої системи на виборах народних 

депутатів України, – запровадження пропорційної моделі з 

регіональними виборчими списками. 
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Але за цим радикальним кроком якось в тіні опинилася ще одна не 

менш революційна обставина, – уперше було проголосований акт, що 

кодифікує виборче законодавство, замінюючи собою три закони про 

президентські, парламентські та місцеві вибори, закони про Центральну 

виборчу комісію та про Державний реєстр виборців.  

Водночас, в умовах збройної агресії Російської Федерації проти 

України, окупації агресором Криму та окремих районів Донецької і 

Луганської області, трагічним фактом нашого життя є мільйони 

переміщених осіб з цих територій. І одним із нагальних завдань є 

забезпечення в повному обсязі їх прав громадян України. Це також 

стосується і належних ним виборчих прав. З цього приводу точаться 

дискусії в науковому та експертному середовищі, пропонуються різні 

законодавчі варіанти розв’язання проблеми. 

Доволі часто такі ініціативи стосуються удосконалення, з огляду 

на події, механізму реєстрації виборців. Але, думається, перед тим як 

пропонувати конкретні рецепти вирішення, потрібно визначитися у 

правовій природі цього інституту. 

Для цього варто звернутися до Декларації прав людини, стаття 21 

якої проголошує: «Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця 

воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, 

які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві 

шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що 

забезпечують свободу голосування». 

Сформульовані в цій статті загальновизнані  принципи виборчого 

права закріплені в багатьох міжнародно-правових актах. Але звернемося 

до змісту двох із них – загального та рівного виборчого права. Так, 

Керівні принципи щодо виборів, ухвалені Венеційською комісією у 

2002 році, визначають, що принцип загальності  полягає в тому, що у 

виборах беруть участь громадяни, які володіють за законом правом 

голосу. В свою чергу, принцип рівності унаочнюється через рівну 

кількість голосів у кожного виборця, депутат обирається від рівної 

кількості жителів або виборців тощо. 

Але в який спосіб організувати реалізацію даних принципів?  В 

який спосіб визначити, хто має право голосу, правильно визначити 

округи, минаючи пасток джерімендерінгу, забезпечити щоб кожен 

виборець мав однакову кількість голосів? І якщо питання ставити під 

таким кутом – відповідь очевидна: лише за наявності повних та 

актуальних списків тих, хто має право обирати, - хоч в масштабах 
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держави, хоч маленького села. 

А з цього випливає, що, здавалося, суто технічний процес 

перетворюється ледь не наріжний камінь виборчого права: наскільки 

законно будуть зареєстровані виборці, наскільки актуальною буде 

інформація про їх громадянство, вік, місце проживання, наявні 

обмеження чи заборони у здійсненні суб’єктивного виборчого права, – 

настільки й повно чисельно та поіменно буде визначено напередодні 

виборів категорію «народ», – той самий, воля якого повинна бути 

основою влади уряду. І, водночас, якість реєстрації виборців, якість 

самого реєстру, – це і питання належного гарантування політичних прав 

громадян. 

Таке значення реєстрації виборців в контексті втілення принципів 

загального та рівного виборчого права цілком природно має вплив і на 

суб’єктів, і на стадії виборчого процесу. 

Так, наявність чи відсутність права бути обраним, права на 

висування кандидатів, брати участь у роботі виборчих органів, 

оскаржувати результати виборів чи порушення виборчих прав може 

залежати від факту реєстрації виборцем у відповідній місцевості, де 

відбуваються вибори.  

Кількісні показники зареєстрованих виборців впливають як на вже 

згадувану електоральну географію виборів (кількість та розміри 

виборчих округів, виборчих дільниць тощо), так і на такі матеріально - 

організаційні моменти, як необхідна кількість бюлетенів для виборчого 

округу, утворення спеціальних виборчих дільниць та відповідних 

комісій. 

Особливого значення реєстрація виборців набуває в тих випадках, 

коли законом встановлені вимоги щодо явки виборців для визнання 

виборів такими, що відбулися.  

В тих країнах, де встановлено обов’язок голосувати, список 

зареєстрованих виборців виступає інструментом визначення осіб, які не 

проголосували та застосування санкцій до них. 

З наведеного можна зробити такі висновки: правова природа 

реєстрації виборців полягає у тому, що це єдиний легальний спосіб 

визначення кола осіб, що мають право брати участь у виборах та 

формувати персональний склад органів публічної влади. Цей спосіб 

засновується та спрямований на втілення принципів народовладдя, 

загальності та рівності виборів. Водночас, реєстрація виборців впливає і 

на інші інститути виборчого права та результати виборів в цілому. 
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Також, треба наголосити на перспективному розвитку інституту, 

що досліджується. В умовах науково-технічної революції все більшого 

поширення набуває електронна реєстрація виборців. Враховуючи 

тенденцію до мобільності населення (а в Україні через агресію Росії вона 

часта має вимушений характер), електронна реєстрація відкриває 

можливість запровадження механізмів електронного голосування, що 

також може стати одним із способів гарантування виборчих прав 

тимчасово переміщених осіб. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Пушняк О.В. 
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СУЧАСНА МОНАРХІЯ: УМОВИ ІСНУВАННЯ 

Сьогодні одним із різновидів форми державного правління є 

монархія. Як показує історія державно організованого суспільства, 

монархія як історична форма державного правління є однією із 

найдавніших, тому й не дивно, що в сучасних умовах монархічна форма 

правління поступово втрачає своє значення і поступається 

республіканській формі правління. Попри це, монархія залишається 

однією з форм державного правління, a тому ми дослідимо умови 

існування монархії в сучасних умовах. 

В сучасній правовій науці під монархією розуміється така форма 

правління, за якої «формально спадкоємний одноосібний глава держави 

здійснює свої повноваження безстроково і звільняється від юридичної 

відповідальності перед своїми підданими». Проте, на думку 

Сухоноса В.В., таке визначення є також занадто широким, адже може 

існувати так звана «республіканська» чи «виборна» монархія, за якої 

монарх обирається на певний термін. Тобто, в будь-якому випадку 

державна влада фактично чи номінально зосереджена в руках однієї 

особи – монарха, чи виборного органу .  

На сьогодні, залежно від наявності вищих державних органів влади 

та розподілу повноважень між ними монархії поділяються на абсолютні і 
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обмежені. 

Абсолютна монархія – це форма державного правління, при якій 

влада монарха є необмеженою, монарх очолює всі гілки державної 

влади, має виключні повноваження щодо її здійснення.  

Сьогодні абсолютні монархії збереглися здебільшого на 

арабському Сході. З цього випливає, що причинами живучості такої 

форми правління є соціально-економічна база і відсутність гострих 

соціальних суперечностей. Зосередженням різних видів монархій є 

насамперед Аравійський півострів, народи якого тільки в другій 

половині XX ст. стали складатися в нації і в силу цього сприйняли 

законодавче закріплення влади правлячих династій як цілком природне, 

історично виправдане явище . 

В сучасному світі єдиною абсолютною монархією в чистому 

вигляді є лише Оман. При цьому, необхідно в контексті вищезазначеного 

зробити певні застереження, оскільки нинішній султан Кабус бен Саїд 

здійснив грандіозні перетворення на шляху від феодального 

середньовічного правління до сучасної держави. У 1996 р. був 

прийнятий Основний Закон. Слід зауважити, що прийняття Основного 

Закону було воістину революційним кроком для Оману, оскільки вперше 

в його історії Закон, що містив сім розділів і 81 статтю, затверджував 

такі фундаментальні принципи, як рівність всіх оманців перед законом, 

свободу слова, віросповідання, свободу преси, гарантував право 

створення національних асоціацій та ін.. З 2012 р. монарх делегував 

більшу частину повноважень Ради Шури місцевим муніципальним 

органам. Також окрім Оману, до абсолютних монархій в нечистому виді 

можемо віднести Бруней, Катар, Саудівська Аравія, Ватикан. 

Наступним різновидом монархій є обмежена монархія. Так, 

обмежена монархія – це форма державного правління, при якій влада 

монарха є обмеженою парламентом або конституцією. На сьогодні, 

прикладами конституційних монархій є: Велика Британія, Нідерланди, 

Бельгія, Данія, Норвегія, Швеція, Іспанія, Андорра, Японія, Камбоджа, 

Таїланд, Бутан, Лесото, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Папуа - Нова 

Гвінея тощо.  

Головною політичною фігурою у таких державах є, як правило, 

прем’єр-міністр, який обирається парламентом і формально 

затверджується монархом. Так, у Великій Британії монарх своїм указом 

призначає того прем’єр-міністра, якого обере парламент. Такі монархії в 

сучасних умовах є демократичними державами, в яких реалізовані на 
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практиці такі демократичні принципи, як виборність, поділ влади, 

підконтрольність і підзвітність влади народу тощо. Монарх виступає 

своєрідним історичним атрибутом цих суспільств, «батьком нації», 

сприяє повазі до історичного минулого і власної державності. 

Іншим різновидом монархії є дуалістична монархія, або як її 

йменують – подвійна. Дуалістична (подвійна) монархія – це юридично і 

фактично влада розділена між урядом, що формується монархом (або 

призначеним ним прем’єр-міністром) і парламентом. 

В дуалістичних монархіях, монарх формує склад уряду без участі в 

цьому процесі парламенту. Уряд, сформований монархом підзвітний 

лише йому. Монарх керує урядом особисто або через призначеного ним 

прем'єра. В сучасному світі існує лише декілька дуалістичних монархій 

(Йорданія, Марокко, Непал). Незначна кількість дуалістичних монархій в 

теперішній час пояснюється тим, що практика їх функціонування 

показала їх недосконалість, тому більшість обмежених монархій в 

сучасній Західній Європі є парламентськими монархіями. 

Особливим різновидом сучасної монархії сьогодні є теократична 

монархія. Сьогодні абсолютна теократична монархія – форма правління 

в Ватикані, Ірані та Саудівській Аравії. 

Що стосується безпосередньо перспектив існування монархії, як 

форми правління, слід зауважити, що як показують статистичні дані, 

отримані на підставі опитування, 2496 осіб, 55 % респондентів, 

вважають, що монархія як інститут «давно зжила себе». З цією думкою 

не погоджуються лише 24,9 % опитаних, тоді як 20,6 % не змогли 

визначитися з відповіддю. В «божественне походження» монархії вірять 

лише 7,2 % учасників опитування, при цьому цю тезу не поділяють 

78,5 % респондентів. Опитування показало, що лише 49 % опитаних 

вважають інститут монархії гарантом стабільності у суспільстві, проте з 

цим не погоджується 34,5 %, тоді як 15,7 % респондентів не визначилися 

зі своєю думкою. 

З урахуванням таких тенденцій, можемо стверджувати, що 

монархічна форма правління поступово втратить свою силу. Проте, з 

іншого боку влітку 2001 року в Болгарії, в результаті парламентських 

виборів, переконливу перемогу одержав «Рух Семеона ІІ», і ця ситуація в 

черговий раз порушила питання про роль та значення монархії в Європі, 

тобто монархія ще не зазнала поразки, про що, зокрема, й свідчить 

ситуація в Болгарії 2001 року, де «народ наситився і демократами, і 

комуністами», а тому там «країна повернулася до добільшовицьких 
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часів». 

Отже, у ХХІ столітті монархія може зазнати певних 

трансформацій, але, все ж таки, вона залишиться самостійною формою 

правління, оскільки символи та моральні авторитети, історична та 

культурна пам’ять, ще не втратили для нас свого значення, яскравим 

прикладом чого є Великобританія. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і 
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ПЕРЕКОНАННЯ ТА ЗАОХОЧЕННЯ  

ЯК МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

Правильне застосування саме методів переконання, заохочення й 

примусу в процесі здійснення державного управління, забезпечує 

найбільший успіх управлінської діяльності, її максимальну ефективність, 

раціональне функціонування всіх адміністративно-правових інститутів, 

непохитність правових устоїв у галузі управління. 

Гарантією правильного поєднання методів переконання, 

заохочення й примусу є визнання головної ролі методів переконання і 

заохочення як методів психічного впливу на свідомість, а через неї – на 

поведінку людей. 

Ці методи виявляються в системі заохочувальних, виховних, 

пояснювальних, рекомендуючих заходів, що забезпечують 

правочинність вчинків і дій учасників управлінських відносин. 

Переконання й заохочення як всеохоплюючі методи становлять 

основу функціонування апарату державного управління. 

При здійсненні державного керівництва господарством, соціально-

культурним і адміністративно-політичним будівництвом, а також у 

процесі правоохоронної діяльності органи державного управління 

використовують найрізноманітніші прийоми і способи переконання і 

заохочення як методи цілеспрямованого впливу. 

Якщо звернутися до правоохоронної діяльності, то виявиться, що 
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органи держави найчастіше використовують: 

 правове пропагування, пояснення сутності законів, правової 

політики держави; 

 постійне інформування населення про стан справ у галузі 

охорони громадського порядку; 

 стимулювання ініціативи громадськості у справі надання 

правоохоронним органам допомоги у боротьбі за забезпечення 

правопорядку; 

 забезпечення поширення позитивного досвіду в боротьбі з 

порушеннями правопорядку; 

 проведення профілактичних заходів щодо недопущення 

антигромадських проявів; 

 заохочення громадян, які активно виявили себе в боротьбі з 

правопорушеннями. 

Зростання свідомості, організованості громадян робить методи 

переконання й заохочення дедалі ефективнішими інструментами 

регулювання громадських управлінських відносин. При цьому 

звужується сфера адміністрування, невиправдане застосування 

адміністративно-примусових засобів впливу. 

Останнім часом у правовій науці більше уваги приділяється такому 

методу, як заохочення правомірної поведінки громадян. Вважається, що 

цей метод ефективно використовується в ряді розвинених країн (США, 

Японія, Німеччина, Швеція та ін.). Передбачається, що з побудовою 

правової економічно розвиненої і стабільної держави, він пошириться і в 

діяльності наших органів управління. 

Адже і в Україні все більшого поширення набувають правові 

форми переконання, заходи заохочення, передбачені правом за зразкове 

виконання трудових, службових і громадських обов’язків.  

Тому, зростаюче значення заохочень є важливим проявом 

посилення ролі переконання як важливого методу регулювання 

управлінської діяльності і життя всього суспільства. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри 

адміністративного права та адміністративної діяльності 
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ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Здійснення децентралізації влади є необхідним кроком з огляду на 

євро інтеграційний зовнішньополітичний курс держави, але незважаючи 

на це трансформація державного устрою може створити нові виклики 

для українського суспільства, особливо у здійснені адміністративно-

територіальної реформи та у функціонуванні нової системи організації 

публічної влади на перших етапах.  

Головним чинником, який зупиняє ефективний розвиток 

децентралізації в Україні є відсутність єдиного системного підходу до 

впровадження реформ. Низка законодавчих актів була прийнята 

упродовж останніх років, ці акти або не узгоджуються з існуючими або 

суперечать один одному. Так, якщо проаналізувати Закон України ―Про 

засади державної регіональної політики‖ можна з’ясувати, що прийняття 

стратегічних планів розвитку з боку органів місцевого самоврядування 

обмежується лише розробкою тактичного планування та не узгоджується 

з низкою законів України, в тому числі у частині організації 

економічного прогнозування. 

Щодо бюджетної децентралізації питання стоїть досить гостро, 

адже це зведе до мінімуму контроль за бюджетним процесом органами 

центральної влади на місцевому рівні, спричинить диференціацію 

розвитку різних регіонів країни, може сприяти зростанню корупції в 

органах місцевого самоврядування, якщо політична конкуренція на 

місцевому рівні обмежена, сприятиме ефекту ―переливу і переповнення‖. 

Щодо диференціації розвитку різних регіонів України, на даний 

момент наявна диспропорція в економічному розвитку регіонів України, 

що зумовлена як об’єктивними географічними та соціально-

економічними чинниками, так і цілим рядом суб’єктивних суспільно-

політичних факторів та глобальних загроз. Але необхідно зауважити, що 

на даний момент чотири регіони – це Тернопільщина, Хмельниччина, 

Житомирщина, і Дніпро мають найкращі результати об’єднання громад. 

Ставши лідерами реформи, вони отримали державні субвенції, додаткові 

кошти з Державного фонду регіонального розвитку, тощо, що, звісно ж, 
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виглядає позитивно для розвитку територіальних громад. Але водночас, 

територіальні громади зазначених регіонів зіткнулись з перепонами ,що 

пов’язані з відсутністю належного законодавчого регулювання.  

Щодо адміністративно-територіальної реформи,то за думкою 

багатьох науковців,вона є досить передчасним кроком, адже понад 10 

тисяч суб’єктів місцевого самоврядування – це сільради, які являються 

населеними пунктами з населенням менше 3000 осіб. Звідси з’являється 

недоцільність передачі повноважень таким радам, адже там не буде кому 

стримувати ці повноваження, через відсутність кадрів, фінансів, та 

найголовнішого – потреби. 

Особливе місце в моїй роботі посідає питання корупції, адже 

світовий досвід свідчить про недоцільність децентралізації бюджету за 

умови високого рівня корупції. Україна в світовому Індексі сприйняття 

корупції (CPI) займає 131 місце з 176 країн наявних у рейтингу, але з 

кожним роком наша країна піднімається по рейтингу, що свідчить про 

зростання корупції, з наявними методами протидії їй в Україні. 

Вищезгадані негативні чинники підривають інвестиційний потенціал 

України для західних інвесторів. 

Тому, на мою думку, дані обставини мають бути враховані у 

процесі розроблення остаточного варіанту реформи та у процесі 

підготовки відповідних нормативно-правових актів. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри конституційного 

права України Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого Дахова І.І. 
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ПРОБЛЕМА РАСОВОЇ СЕГРЕГАЦІЇ  

У США НА ПРИКЛАДІ СПРАВИ  

«НАРОД ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ ПРОТИ О. ДЖЕЯ СІМПСОНА» 
Справа «Народ штату Каліфорнія проти О. Джея Сімпсона» є 

однією з найбільш дискусійних та спірних в історії юриспруденції і в 

цілому в історії Сполучених Штатів Америки. Це пояснюється тим, що 

уся справа побудована на тому, що під час розслідування слідчі були 
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упереджені, оскільки «обвинувачений був темношкірим, а жертви – 

білими». Проте для початку слід звернутися до історії США: расова 

дискримінація завжди є тяжким питанням для обговорення, і, звичайно, є 

брудною плямою в світовій історії. У 1950-1960 р.р. у США відбувалися 

масові заворушення серед темношкірого населення через порушення їх 

прав та свобод. Дискримінація проникла майже в усі сфери життя. У той 

час лідером думок став один з найвидатніших ораторів сучасності – 

Мартін Лютер Кінг молодший. Він виступив організатором низки 

пікетів, протестів, «сидячих Демонстрацій». Промова «I have a dream» 

стала дійсно його тріумфом, пізніше він отримав Нобелевську премію 

Миру, але, на жаль, через свою діяльність був вбитий. Його робота 

призвела до повної заборони сегрегації у 1964 році, і у подальшому 

поступового зменшення, а згодом і майже повного зникнення расової 

дискримінації, хоча окремі її прояви трапляються і зараз у наш час, 

проявом чого стали, наприклад, масові заворушення у Міннесоті у 2016 

році через вбивство поліцейськими афроамериканця. 

Надалі я хотів би більш детально розглянути саме справу «Народ 

штату Каліфорнія проти О. Джея Сімпсона», початок якої припав на 12 

червня 1994 р., коли і сталося вбивство. Ця справа викликала 

неймовірний резонанс у соціумі, бо обвинуваченим був у минулому зірка 

американського футболу, який обвинувачувався у вбивстві Ніколь Браун 

Сімпсон та Рональда Гольдмана. Усі докази вказували на те, що саме О. 

Джей вбив їх, а саме: тест на ДНК, який виявив збіг між волоссям, що 

було знайдено на місці вбивства, кров на одежі Сімпсона відповідала 

групі крові його дружини, рукавиця зі слідами крові, яку знайшли на 

подвір’ї та інші докази. На той час у поліції Лос-Анджелеса була не 

найкраща репутація, бо саме напередодні відбувалися масові 

заворушення через побиття поліцейськими афроамериканця Роднея 

Кінга. Обурення населення було зумовлено звільненням поліцейських 

від відповідальності, що у подальшому призвело до масових протестів та 

блокування поліцейських відділів. Зважаючи на це, сторона захисту 

намагалася переконати суспільство та учасників судового процесу, що 

обвинувачення цілеспрямовано намагається обмовити Сімпсона через 

колір його шкіри. На цьому вони наполягали упродовж усієї справи, і в 

решті-решт таки домоглися свого. Під час вибору присяжних вони 

намагалися підбирати афроамериканців, які, у свою чергу, переважно 

підтримували О. Джея Сімпсона і вважали його невинним. 

Взагалі, тема ставлення поліцейських у США до 
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афроамериканського населення й досі є актуальною. Згідно зі 

статистикою Washington Post 26% вбитих від рук поліції людей 

складають афроамериканці, при тому що загальна кількість їх щодо 

загальної кількості населення складає 13 %. Це є неймовірно лякаючою 

статистикою, і виходячи з неї, на мою думку, все ж таки поліцейські 

діють упереджено по відношенню до афроамериканського населення.  

Повертаючись до справи «Народ штату Каліфорнія проти О. Джея 

Сімпсона», зазначимо, що сторона захисту з метою переконання 

присяжних та суспільства у фальсифікації з боку сторони обвинувачення 

винесла на публічний розгляд матеріали, які засвідчували, що один з 

поліцейських, який вів цю справу, був переконаним расистом. Захист 

навів на користь цього твердження відповідні докази, через що 

обвинувачення фактично втратило повністю прихильність присяжних, бо 

упередженість слідства свідчила про те, що докази могли бути 

фальсифіковані. 

Таким чином, завдяки вдалому маніпулюванню темою расової 

дискримінації захист домігся того, що суспільство більше хвилювало не 

питання вбивства, а питання расизму, через що О. Джею Сімпсону 

винесли виправдувальний вирок, незважаючи на усі докази, які були 

наявні у обвинувачення. 

Отже, на мою думку, проблема маніпулювання фактами расизму 

стала дійсно дуже популярною серед афроамериканського населення. 

Звичайно, на жаль випадки расизму трапляються дуже часто, і деякі 

звинувачення поліції у расовій дискримінації є обґрунтованими. Проте 

зараз, на жаль, з’явилась тенденція, коли афроамериканець, скоївши 

злочин, використовує свій колір шкіри для того, щоб уникнути законного 

покарання. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Уварова О.О. 
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ПРИНЦИП ПОВАГИ ДО СІМЕЙНОГО  

ТА ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ В ПРАКТИЦІ ЄСПЛ 

Відповідно до ст. 12 Загальної декларації прав людини, ч. 1 ст.17 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ч.1 ст.8 

Конвенції 1950 року «обмеження на здійснення таких прав, як права на 

повагу до приватного і сімейного життя, житла і до таємниці листування, 

права на свободу думки, совісті і віросповідання, право на свободу 

вираження поглядів, право на свободу мирних зібрань та на свободу 

об'єднання з іншими»  

Вже в своєму першому рішенні у справі за статтею 8 Конвенції 

―Бельгійській мовній справі‖ (Belgian Linguistics case) від 23 липня 1968 

року 129 – ЄСПЛ зазначив, що ця стаття ―має в основному на меті захист 

індивіда від свавільного втручання органів державної влади в його 

приватне і сімейне життя‖, що дало підстави для трактування ―права на 

повагу‖, передбаченого пунктом 1 статті 8, перш за все як обов’язок 

невтручання держави у приватну сферу громадян. Коли розглядаються 

справи щодо захисту цих прав, які обмежені державою «згідно із 

законом», державі необхідно довести, що вона діяла на підставі 

національного закону. При цьому слід мати на увазі, що Конвенція «не 

просто відсилає до внутрішнього права, вона також покладається на 

якість цього права, вимагаючи його відповідності принципові 

«верховенства права», і вимагає наявності  засобів правового захисту у 

внутрішньому праві проти свавілля державних органів з метою захисту 

цих прав.  

У справі Winterwerp v. the Netherlands (1979) Cуд вирішив, що 

слова «згідно із законом» відсилають до внутрішньодержавного права і 

означають необхідність дотримання існуючої в цьому праві процедури. 

Водночас, зауважує Суд, саме внутрішньодержавне право має 

відповідати Конвенції, зокрема викладеним у ній принципам або тим 

загальним принципам, що розуміються. В понятті «згідно із законом» 

мається на увазі справедлива та належна процедура, а саме — вимога, 

щоб будь-який захід, який позбавляє людину свободи, призначався та 
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виконувався відповідним органом і не був свавільним. З метою 

запобігання свавільним законам, на думку Суду, необхідно дотримувати 

двох основних вимог: 1) закон має бути загальнодоступним, щоб 

громадянин був у змозі зрозуміти, за яких обставин застосовується саме 

цей закон; 2) норма не є нормою закону, доки вона не сформульована 

настільки чітко, щоб громадянин міг відповідно регулювати свою 

поведінку, а також, у разі надання йому кваліфікованої консультації, – 

розумно передбачити наслідки, до яких призведе його певна дія. У справі 

Kruslin v. France (1990) Cуд вирішив, що навіть у правовій системі 

континентального права прослуховування телефонних розмов може бути 

передбачене законом тільки тому, що чинна правова норма була 

розвинута судовими рішеннями, оскільки «прецедентне право відіграє 

важливу роль у континентальних країнах». При тлумаченні слів 

«необхідні в демократичному суспільстві» потрібно враховувати 

відповідне тлумачення Суду, який вважає, що, коли втручання держави 

виправдане нагальною суспільною необхідністю і при цьому є 

пропорційним визначеній законній меті, пояснення, які надаються 

представниками держави для виправдання своїх дій, мають 

виправдовувати цю необхідність і бути суттєвими.  ЄСПЛ неодноразово 

констатував порушення права на повагу до приватного життя у справах 

проти України. Так, наприклад, у рішенні у справі ―Пантелеєнко проти 

України‖  від 29 червня 2006 р. ЄСПЛ зазначив: 

«Суд відзначає, що як зберігання державними органами інформації 

про особисте життя людини, так і її використання є порушенням права на 

повагу до особистого життя, гарантованого пунктом 1 статті 8 

Конвенції».  

У цьому випадку національний суд надіслав запит і отримав з 

психіатричної лікарні конфіденційну інформацію про психічний стан і 

відповідне медичне лікування заявника. Ця інформація була в 

подальшому оприлюднена суддею сторонам та іншим особам, присутнім 

у судовій залі на публічних слуханнях. Суд вважає, що подібні 

подробиці, безперечно, є інформацією, що належить до ―приватного 

життя‖ заявника, і що захід, який розглядається, призвів до розширення 

кола осіб, ознайомлених з цими подробицями. Таким чином, заходи, 

вжиті судом, є порушенням права заявника, гарантованого йому статтею 

8 Конвенції. 

Варто зазначити, що Апеляційний суд, переглянувши справу, 

дійшов висновку, що опрацювання суддею суду першої інстанції 
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особистої інформації заявника не відповідало спеціальному режиму 

стосовно збирання, збереження,використання та поширення інформації, 

що належить до інформації про психіатричний стан відповідно до статті 

32 Конституції та статей 23 та 31 Закону України ―Про інформацію‖. 

Отже, коли конвенційні права обмежуються відповідним законом, 

не можна беззастережно вважати, що Конвенція не порушується. 

Державі необхідно довести, що цей закон не є свавільним і що він 

відповідає принципові пропорційності та верховенства права. Причому 

обов’язково слід мати на увазі, що «обмеження, які дозволяються цією 

Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, можуть застосовуватися 

тільки з тією метою, для якої вони передбачені» (стаття 18 Конвенції). 

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 

і оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

СИСТЕМИ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ В УКРАЇНІ 

Основою стабільного функціонування системи державної влади 

демократичної держави є система стримувань і противаг, яка забезпечує 

взаємну підконтрольність різних гілок і центрів державної влади та 

запобігає концентрації влади в одній гілці чи в руках однієї особи. 

Варто зазначити, що система стримувань і противаг розглядається 

в контексті досліджень принципу поділу державної влади, це призводить 

до узагальнюючого характеру дослідження її теоретико-правової суті. 

Суть принципу поділу влади полягає в тому, що єдина державна 

влада організаційно й інституційно розділяється на три відносно 

самостійні гілки – законодавчу, виконавчу і судову.  Єдність державної 

влади при необхідному розмежуванні її гілок породжує переплетення 

деяких елементів, їх взаємодію, взаємозалежність, взаємопроникнення, 

що втілено у концепції системи стримувань і противаг. Сутністю 

механізму стримувань і противаг є усунення узурпації влади однією із 

гілок, що виражається у наступному формулюванні: на будь-яку спробу 
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будь-якої гілки влади перебрати на себе функції та повноваження іншої 

гілки остання має законодавчо закріплені механізми протидії аж до 

усунення узурпатора з державної посади. При цьому жодна з гілок 

державної влади, яка втілює відповідну функцію, не має пріоритету 

щодо інших. Стаття 6 КУ визначає, що державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

При цьому органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють 

свої повноваження у встановлених КУ межах і відповідно до законів 

України. Окремим елементом системи стримувань і противаг в Україні є 

Президент України. 

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – 

Верховна Рада України. Діяльність ВРУ регулюється ЗУ «Про регламент 

Верховної Ради України», ЗУ «Про статус народного депутата України», 

ЗУ «Про комітети Верховної Ради України», ЗУ «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини», ЗУ «Про правовий режим 

майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України», а також інші 

нормативно-правові акти, в т.ч. підзаконні нормативно-правові акти 

(постанови ВРУ, розпорядження Голови ВРУ тощо). Відповідно до КУ 

та інших нормативно-правових актів ВРУ здійснює ряд повноважень, які 

можна розглядати як такі, що спрямовані на обмеження інших гілок 

влади та Президента України. До них можна віднести: призначення 

виборів ПУ, у визначені КУ строки; усунення ПУ з поста в порядку 

особливої процедури (імпічменту), встановленому ст. 111 КУ; розгляд і 

прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету 

міністрів України, призначення за поданням ПУ Прем’єр міністра 

України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ 

України та інших посадових осіб визначених КУ; здійснення контролю 

за діяльністю Кабінету Міністрів України; затвердження обсягу 

фінансування судової влади у Державному бюджеті; приймає закон про 

утворення або ліквідацію судів загальної юрисдикції; призначає третину 

суддів Конституційного суду України, двох членів Вищої ради 

правосуддя; в особі УВРУ з прав людини призначає двох членів ВККС. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади. Робота Кабінету Міністрів регулюється КУ, 

міжнародними актами ратифікованими парламентом України, ЗУ «Про 

Кабінет Міністрів України», актами ПУ, іншими нормативними актами: 

зокрема, Регламентом КМУ, Положенням про Секретаріат Кабінету 

Міністрів України та ін. 
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Здійснення окремих повноважень забезпечує існування і 

функціонування системи стримувань і противаг. Виключні 

повноваження КМУ: розробка ЗУ «Про державний бюджет України», 

забезпечення виконання затвердженого ВРУ Державного бюджету 

України, подання ВРУ звіту про його виконання; право законодавчої 

ініціативи в ВРУ; інформування ВРУ про діяльність КМУ; звернення до 

Конституційного суду для надання висновків про відповідність КУ 

чинних міжнародних договорів, що вносяться до ВРУ для надання згоди 

на їх обов’язковість; взаємодія з Вищою радою правосуддя, іншими 

органами та установами системи правосуддя з питань віднесених до їх 

компетенції; визначення обсягу фінансування СВ в Державному 

бюджеті; забезпечення виконання судових рішень та інші повноваження 

визначені законом. 

Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка 

має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично значущих 

справ, що мають правові наслідки, і реалізується виключно 

конституційними органами в межах закону та спеціальних процедур. 

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Правова основа 

функціонування СВ: КУ, КПКУ, ЦПКУ, КАСУ, ЦКУ, ККУ, КУпАП, 

СКУ, ГКУ, ЗУ «Про судоустрій та статус суддів», ЗУ «Про Вищу раду 

правосуддя», ЗУ «Про Конституційний суд України», ЗУ «Про доступ до 

судових рішень», Положення про Державну судову адміністрацію 

України тощо. Судова влада здійснює такі повноваження в розрізі нашої 

теми: в особі ВСУ надає висновок про наявність чи відсутність у 

діяннях, в яких звинувачується ПУ, ознак державної зради або іншого 

злочину; вносить письмове подання про  неможливість виконання ПУ 

своїх повноважень за станом здоров’я; в особі КСУ приймає рішення та 

дає висновки у справах щодо конституційності законів та інших 

правових актів ВРУ, актів ПУ, актів КМУ, правових актів ВР АРК; 

здійснює додержання конституційної процедури розслідування і 

розгляду справи про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту; 

офіційно тлумачить КУ та законів України, в особі адміністративних 

судів здійснює контроль за законністю дій та рішень органів державної 

влади тощо. 

Справедливо можна зазначити, що окремою складовою в системі 

стримувань і противаг в Україні є Президент України, який є главою 

держави, виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання КУ, прав та свобод 
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людини і громадянина. До його повноважень входить: призначення 

окремих посадових осіб ВВ в порядку визначеному законом; вносить 

подання про призначення Прем’єр міністра, Міністра оборони, Міністра 

закордонних справ, Голови СБУ та ін.; звітує про свою роботу народу і 

ВРУ, припиняє повноваження ВРУ, призначає позачергові вибори до 

ВРУ; має право вето; призначає суддів на посади та звільняє їх з посади, 

вносить на розгляд  ВРУ проект закону про утворення або ліквідацію 

судів загальної юрисдикції, призначає половину суддів КСУ та двох 

членів ВРП тощо. 

Таким чином, дослідивши правову регламентацію системи 

стримувань і противаг в Україні, можна констатувати, що в Україні діє 

система стримувань і противаг, проте вона потребує певного 

коригування. Необхідно забезпечити більш чіткою регламентацією 

механізм відповідальності посадових осіб за порушення принципу 

поділу державної влади та перевищення ними власної компетенції, а 

також більш детально регламентувати повноваження осіб, які 

займаються реалізацією функцій держави. До того ж, якщо ми хочемо 

себе називати парламентсько-президентською республікою, необхідно 

частково обмежити владу Президента України, який на сьогоднішній 

день має занадто багато повноважень, особливо у сфері виконавчої 

влади. Особливе значення повинно бути надано забезпеченню  всіх 

механізмів  системи дієвим, реальним характером. 
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ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНО-КУЛЬТУРНИХ 

ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

Життя ХХІ століття характеризується низкою факторів, зокрема, з 

одного боку, інноваціями, свободою та впровадженням демократичних 

ідей, а з іншого – соціальними вибухами, протестами, революціями та 

війнами. Для сучасного суспільства характерними є постійні міграційні 
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процеси, що виникають через соціальні, економічні, політичні та інші 

причини. Тому однією з найактуальніших проблем сучасності є захист та 

сприяння реалізації мовно-культурних прав національних меншин. Різні 

аспекти даного питання досліджували Є.В. Ткаченко, В.П. Колісник, 

Ю.В. Котляр, О.М. Биков, Т. Макаренко, К.М. Вітман та інші.  

Ще Українська Центральна Рада одним з пріоритетних напрямків 

своєї діяльності визначала забезпечення прав національних меншин. Ці 

права полягали у визнанні рівності всіх націй, вільному їх розвитку, 

представництві в державних установах тощо. Відповідно до даних 

останнього перепису населення, 27,3% всіх жителів України належить до 

національних меншин. Такий етнічний склад в Україні зумовлює 

здійснення відповідної державної політики. Зокрема, Конституція 

України, закони та інші акти, що ґрунтуються на міжнародних 

стандартах, визначають головні принципи здійснення правового 

регулювання в даній сфері. Такими засадами є дотримання рівності прав 

і свобод, забезпечення справедливого правового захисту, 

недискримінація, толерантність та виявлення поваги до людської 

гідності. Це обумовлює гарантії національних меншин на вільний 

розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.  

На даний час для України постало питання щодо гарантування 

національним меншинам права на вивчення рідної мови та її вільне 

використання. Відповідно до Конституції України в державі 

гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших 

мов національних меншин. Також громадянам, які належать до 

національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою. 

Зокрема, закон України «Про національні меншини в Україні» 

наголошує на праві національних меншин на національно-культурну 

автономію: користування і навчання рідною мовою. Ратифікована у 2003 

році Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин передбачає 

належні форми і засоби викладання і вивчення регіональних мов або мов 

меншин на всіх відповідних рівнях. Прийняття Закону «Про засади 

державної мовної політики» дало можливість визначити процедуру 

захисту державою регіональних мов або мов меншин. Зокрема, в 

регіонах, де кількість осіб-носіїв мови національної меншини перевищує 

10% від населення регіону, ця мова отримує відповідний статус. Таким 

чином, вищесказані правові акти забезпечують вільне користування 

меншинам рідною мовою та її вивчення у навчальних закладах. Проте, в 

кожному документі згадано, що реалізація мовних прав національних 
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меншин має здійснюватися без шкоди для вивчення державної мови.  

Нещодавно прийнятий Верховною Радою та підписаний Президентом 

України Закон «Про освіту» викликав неоднозначні думки та багато критики. 

Деякі дослідники вважають, що закон порушує вищезгадані принципи щодо 

мовного питання. Зокрема, деякі країни звернулися до міжнародних 

організацій, таких як ОБСЄ, ООН та ЄС щодо невідповідності нормативно-

правового акта міжнародним стандартам. Проте Президент України вважає, 

що норми нового закону «Про освіту» підвищують рівень і значення 

державної мови, адже знання української мови є необхідними для успішного 

майбутнього. На правомірності даного закону також наполягають міністр з 

питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та голова парламентського 

комітету у закордонних справах Ганна Гопко. Зокрема, у Міністерстві освіти і 

науки України запевняють, що новий закон дозволить адаптуватися 

національним меншинам в Україні та гарантує можливість паралельного 

вивчення рідної мови. Рішення щодо мовного питання держава аргументує, 

зокрема, низькою оцінкою українців у знанні державної мови. Адже, 

наприклад, за дослідженнями Міністерства освіти і науки, у 2016 році близько 

40% випускників Закарпаття отримали за Зовнішнє незалежне оцінювання з 

української мови від 1 до 3 балів за дванадцятибальною шкалою. Були і 

представники, що не змогли здолати поріг, тобто отримали незадовільний 

результат. 

Аналізуючи вищесказані факти, насамперед потрібно зазначити, 

що мовне питання на даному етапі розвитку є досить складним та 

неоднозначним. Проте, хочеться вірити, що права національних меншин 

справді не будуть порушуватися, а безперешкодно реалізовуватимуться 

та забезпечуватимуться державою. Зокрема, на думку дослідника В. 

Євтуха, державна політика має бути спрямована, з одного боку, на 

розвиток української спільноти, бо вона є основою етнополітичного 

організму, а з іншого – на розвиток етнічних меншин, які є окремими 

складовими частинами цього організму. Адже зневага прав та 

придушення вільного розвитку національних меншин можуть викликати 

серйозні ускладнення та порушити засади миру і стабільності. Держава 

повинна гарантувати кожній національній меншині права та свободи 

визнані національним законодавством та ратифікованими міжнародними 

договорами.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри конституційного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Дахова І.І. 
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Жижда М.Р., 

студентка 5 групи 1 курсу 

факультету адвокатури, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ДОКТРИНА ВУЛФОВІЦА:  

ПЛАН СВІТОВОГО ДОМІНУВАННЯ ЧИ ЗАХОДИ ДЛЯ 

СТРИМУВАННЯ ОПОНЕНТІВ  НА СВІТОВІЙ АРЕНІ З МЕТОЮ 

ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ 

Доктрина Вулфовіца є однією з найбільш спірних та цікавих для 

дискусії тем у світовій спільноті на початку 1990х років, і зараз вона не 

втрачає своєї актуальності, бо у ній висловлений план яким у деякій мірі 

США користуються і зараз, і проаналізувавши яку можна побачити 

тенденцію, яка вказує на причини через які США веде військові дії на 

ближньому сході, які напряму впливають на сучасну кількість біженців 

до Європи. Доктрина Вулфовіца – це неофіційна назва Настанови з 

оборонного планування за 1994-99 роки, у якій було детально розписано 

план дій США на глобальній світовій арені. 

Вважаємо за доцільне порівняти, Настанову з оборонного 

планування за 1994-1999 роки та ―Статтю Х‖ (Джерела радянської 

поведінки )за авторством Джоржа Фроста Кеннона, яку вважають 

основоположницею ―Політики Стримування‖, задля того щоб знайти 

консенсус чи є це все ж таки план США на світове домінування чи лише 

заходи для стримування опонентів  на світовій арені з метою захисту 

державних інтересів. Задля того, щоб уникнути плутанини, буде 

розглядатися саме кінцевий варіант Настанови з оборонного планування 

за 1994-1999 роки, проте в деяких випадках будемо звертатися до першої 

редакції статі яка була випущена у New York Times 7 березня 1992 року. 

По-перше, слід розглянути ситуацію яка склалася на політичній 

арені під час написання обох робіт. У післявоєнні часи після 

Фултонської промови Черчіля між ―країнами заходу‖ та СРСР почали 

напружуватися відносини, через радянську емансипацію у Східній 

Європі, цей період характеризується початком ―Холодної війни‖, яка в 

теорії могла перейти в ―Ядерну Війну‖ яка не трапилася здебільшого 

через Ядерний Паритет двох сторін. У свою чергу на час публікації 

Доктрини Вулфовіца, США фактично залишається єдиною 

наддержавою, через розвал СРСР, проте на пострадянському просторі 
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залишаються держави з ядерним потенціалом та країни ближнього сходу 

, які в теорії можуть загрожувати безпеці США.  

По-друге, Надалі більш детально розглядатиметься саме 

ідеологічна частина обох робіт. Почнемо з ―Джерел Радянської 

поведінки‖, у якій більшість статті присвячено саме ідеології 

Радянського союзу, а саме у першій частині автор доносить своє бачення 

історії становлення радянського режиму, у другій частині розкриваються 

головні ознаки ідеології СРСР, а саме він зазначає, що однією з головних 

ідей на міжнародній арені у Радянського Союзу є ―антагонізм між 

капіталізмом та соціалізмом‖, Кеннон також приділяє велику увагу 

самому апарату партії та принципу непогрішності його рішень. З цього 

можна зробити висновок, що Кеннон більше розкриває та критикує 

ідеологію СРСР ніж нахвалює США. З іншого боку у ―Настанові з 

оборонного планування на 1994-1999 роки‖ увага приділена саме 

звеличенню могутності США, яка у доктрині постає як єдина наддержава 

яка залишилася у світі після розпаду СРСР, хоча велика частина все ж 

таки приділена питанню пострадянських країн, та країн ближнього сходу 

які можуть у теорії нести загрозу інтересам США. Більшість доктрини 

присвячена саме розкриттю планів США на глобальній політичній  арені, 

та донесенню ідеї про те, що саме вони виграли ―Холодну Війну‖ і тепер 

на їх плечах лежить розбудова нового порядку у світі. 

По-третє, слід все ж таки проаналізувати основні цілі які були 

закладені під час написання робіт. У ―Джерелах радянської поведінки‖ 

був висловлений принцип ―Політики Стримування‖ який полягав у тому, 

що ―тиск з боку радянського союзу має бути стриманий завдяки 

застосуванню контрсили‖, це було вказано у 3 частині ―Статті, саме 

поняття контрсила полягала у політичній, економічній, військовій, 

активності США задля струмування СРСР на міжнародній арені. У свою 

чергу в Доктрині Вулфовіца, основна ціль полягає у прагненні завжди 

дотримуватися саме інтересів США на міжнародній арені при цьому 

зберігаючи деякі аспекти з ―політики стримування‖, які виказуються у 

засторогах про те, що пострадянські країни мають великий військовий 

потенціал. Також в доктрині вказується на те, що США буде втручатися 

у будь які конфлікти, коли вона буде вважати це за потрібне ―ми 

зберігаємо можливості вибірково вирішувати ті проблеми безпеки, які є 

нашим власним інтересам.‖ 

Все ж таки, головним питанням є чи була Доктрина Вулфовіца, 

планом світового домінування, чи вона була розроблена з метою захисту 
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від теоретичних загроз. Схиляємося до думки, що згідно з реаліями 

тогочасної ситуації на політичній арені, на якій з’явилися нові країни які 

могли при певних обставинах нанести шкоду інтересам Сполучених 

Штатів Америки, доктрина Вулфовіца є обґрунтованою,і відповідає тим 

умовам які були у той час, і вона була створена, щоб уникнути тієї 

ситуації яка склалася у 2 половині 1940-х роках коли виникла 

конфронтація між 2 наддержавами ―Третя мета полягає в тому, щоб 

уникнути будь-якої ворожої влади від домінування у регіоні, який є 

критичним для наших інтересів, а також тим самим посилити бар’єри 

проти повторного виникнення глобальної загрози інтересам США та 

наших союзників.‖ 

Отже, Головною задачею Настанови з оборонного планування за 

1994-1999 років було забезпечення охорони саме інтересів США, 

звичайно деякі пункти цієї доктрини звучать як намагання США ввести 

свою ―диктатуру‖ на політичній арені , проте зваживши факти виникає 

відчуття, що на меті у розробників Доктрини було саме недопущення 

ситуації нової ―Холодної війни―, нажаль ця політика мала свої наслідки 

які у результаті вилились у ту кількість конфліктів в яких США брала 

свою учать після затвердження цієї стратегії, та ту кількість громадян 

Близького сходу які були вимушені іммігрувати до країн Європи. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри історії держави і 

права України та зарубіжних країн Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Омарова А.А. 
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СЕКЦІЯ ІІ.  

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

Музика Т.О., 

к.ю.н., асистент кафедри цивільного права № 2, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

 

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ):  

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАКТИКА  

ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

1. Згідно зі ст. 744 ЦК України за договором довічного утримання 

(догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) 

у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме 

майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач 

зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом 

довічно. Договір довічного утримання (догляду), положення про який 

містяться в главі 52 ЦК України, за своєю юридичною природою 

традиційно визначається договором реальним, одностороннім, 

відплатним та при цьому не еквівалентним, а алеаторним. Вважаємо 

необхідним визначити, яким чином названі ознаки розглядуваного 

договору виявляються на практиці. 

2. Реальний характер договору довічного утримання (догляду) 

полягає в тому, що договір вважається укладеним з моменту передачі 

майна, що становить предмет договору, набувачеві. Тобто право 

власності на цю річ виникає у набувача в момент укладення договору, 

що відповідно оформлюється та реєструється. Про це прямо зазначається 

і в ст. 744 ЦК України, що відчужувач саме передає, а не зобов’язується 

передати визначене в договорі майно. Однак слід урахувати, що право 

розпорядження цим майном виникає в набувача тільки після смерті 

відчужувача: під час укладення договору нотаріус накладає на майно 

заборону відчуження, яку знімає після смерті відчужувача (ч. 2 ст. 755 

ЦК України). Так, у рішенні Алчевського міського суду Луганської 

області від 28.05.2013 у справі № 406/1898/13 визначено, що відповідно 

до умов договору довічного утримання відповідачка зобов’язалася 

довічно утримувати позивачку, забезпечувати її харчуванням і одягом, 

доглядати за нею, надавати їй необхідну грошову та іншу допомогу, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#2234
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#1474
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#1477
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#750
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#750
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#752
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підтримувати її житлове приміщення у належному стані, поховати її 

після смерті. Крім того, відповідачка (набувач) зобов’язалася надавати їй 

щомісяця грошове забезпечення не менше ніж 1 000,00 грн. У свою чергу 

позивачка (відчужувач) передала відповідачці у власність двокімнатну 

квартиру.  

При цьому не обов’язково йдеться про фактичну передачу речі за 

договором довічного утримання набувачеві, хоча науковці й 

висловлюють думку, що договір довічного утримання є консенсуальним 

саме тому, що коли договір довічного утримання належно оформлений, 

то набувач має надавати відчужувачеві, наприклад, будинку утримання 

незалежно від передачі йому будинку (О. С. Іоффе). Мова йде про 

перехід права власності на цю річ, який відбувається в момент 

нотаріального посвідчення цього договору щодо нерухомого майна або в 

момент державної реєстрації прав на нерухоме майно відповідно до 

закону (за частинами 3, 4 ст. 334 ЦК України), оскільки за цим 

договором може бути визначено, що відчужувач і далі проживатиме у 

відчужуваному будинку. На нашу думку, той факт, що набувач не 

завжди фактично отримує у володіння майно, яке йому передається за 

договором довічного утримання (догляду) у власність, не свідчить про 

заперечення його реального характеру: так виявляється сутність цього 

договору, а саме забезпечення відчужувача належними умовами життя, в 

тому числі й проживання у звичній обстановці. Однак законом не 

заперечується можливість визначити інше місце проживання 

відчужувача (ст. 750 ЦК України). 

3. Одностороннім договір довічного утримання (догляду) є тому, 

що відчужувач як слабша сторона цього договору після передання майна 

набувачеві має тільки права та не має жодних обов’язків, окрім так 

званих кредиторських обов’язків, які по суті є передумовами належного 

виконання боржником своїх обов’язків за договором. Йдеться про 

випадки, коли відчужувач змінює місце проживання та не повідомляє 

про це набувача або коли відчужувач узагалі необґрунтовано 

відмовляється від прийняття свого утримання (у рішенні Апеляційного 

суду Одеської області від 02.04.2014 у справі 2-1763/11 таку відмову 

визнано простроченням кредитора за ст. 613 ЦК України) тощо. 

4. Відплатність договору довічного утримання (догляду) означає, 

що, з одного боку, відчужувач передає набувачеві визначену умовами 

договору річ, натомість набувач зобов’язується надавати відчужувачеві 

утримання. Водночас відплатність розглядуваного договору не свідчить 
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про еквівалентність зустрічних надань. Саме з цього випливає інша його 

ознака – алеаторність, тобто ризиковий характер договору. З боку 

набувача – це фактична неможливість передбачити розвиток відносин 

довічного утримання, а саме їх тривалість та підставу припинення, яке 

може відбутися як унаслідок смерті відчужувача (або іншої особи, на 

користь якої він був укладений), так і внаслідок розірвання договору на 

його вимогу (з правом відчужувача вимагати повернення переданого за 

договором майна та за відсутності його обов’язку повернути набувачеві 

витрати, пов’язані з утриманням за нормами ч. 1 ст. 756 ЦК України).  

Але нам здається більш цікавим прояв алеаторності цього договору 

саме з погляду забезпечення прав відчужувача, який найчастіше укладає 

такий договір, перебуваючи в складному матеріальному становищі та 

стані здоров’я. Для нього це, перш за все, небезпека натрапити на 

недобросовісних набувачів. Тому – з метою посилення позиції 

відчужувача як слабшої сторони договору – обов’язок надавати докази 

належного виконання договору довічного утримання (догляду) 

покладається на набувача. Зокрема, у рішенні Апеляційного суду 

Сумської області від 27.09.2017 у справі № 583/3262/16-ц  зазначено, що 

придбання відповідачем (набувачем) одягу, надання послуг перукаря та 

понесення інших витрат, пов’язаних з утриманням позивача 

відповідачем, повинні підтверджуватися письмовими доказами, якими 

можуть бути оригінали квитанцій чи фіскальних чеків. Разом з тим, не 

можуть бути доказами належного виконання договору в частині 

належного утримання позивача, придбання ліків, надання різних послуг 

тощо, показання свідків (з боку відповідача), оскільки вони є 

заінтересованими особами в силу родинних зв’язків та знайомств і їх 

показання не є належними засобами доказування. Отже, за встановлених 

обставин справи, колегія суддів дійшла висновку про необхідність 

розірвання договору довічного утримання з підстав, передбачених п. 1 ч. 

1 ст. 755 ЦК України, оскільки відповідачем не надано доказів 

належного виконання нею, як набувачем зобов’язань за укладеним 

договором. Додамо, що тут власне йдеться про наслідки недотримання 

вимог щодо простої письмової форми правочинів (ст. 218 ЦК України), 

оскільки вчинення правочинів на виконання основного зобов’язання хоч 

і допускається за ч. 3 ст. 206 ЦК України, але все-таки із застереженням 

«за домовленістю сторін». Отже, фактично суди визнають позовні 

вимоги відчужувача про розірвання договору довічного утримання 

(догляду) на тій підставі, що набувач не зміг довести належне виконання 
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обов’язків щодо утримання відчужувача. 

4. Крім того, В.І. Борисова зазначає, що за своєю правовою метою 

цей договір ніби наближається до договору купівлі-продажу. Втім 

економічні форми цих договорів зовсім різні. Якщо при купівлі-продажу 

– це товар – гроші = гроші – товар, то при договорі довічного утримання 

(догляді) – товар = матеріальні блага. При цьому між відчужувачем і 

набувачем виникають особисті довірчі відносини. Із цим можна 

погодитися, оскільки дійсно як набувач, так і відчужувач, укладаючи 

такий договір, зважають на особу контрагента, на його характер, спосіб 

життя, зрештою на охайність та хазяйновитість. Водночас з аналізу 

чинного ЦК України випливає, що договір довічного утримання 

(догляду) не є довірчим правочином. По-перше, законом не передбачено 

можливість одностороннього розірвання договору довічного утримання 

(догляду) з причини так званої «втрати довіри», тобто за відсутності 

порушення його умов контрагентом. По-друге, набувачем за договором 

довічного утримання (догляду) може бути як фізична, так і юридична 

особа. По-третє, статті 757 та 758 ЦК України містять положення про 

можливість спадкування прав та обов’язків набувача у разі смерті 

фізичної особи, а також про правонаступництво в разі припинення 

юридичної особи – набувача. Тобто в разі смерті фізичної особи та в разі 

припинення юридичної особи – набувачів – з правонаступництвом 

розглядуваний договір не припиняється як такий, що пов’язаний з його 

боржника.  

 

Остапенко Ю.І., 

к.ю.н., асистент кафедри господарського права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ДО ПИТАННЯ ПРЕДМЕТУ  

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА: ВИМОГИ ЧАСУ 

У науковій юридичній літературі є ряд питань, які протягом 

тривалого часу залишаються актуальними і дискусійними. Це, зокрема, 

стосується предмета господарського законодавства, яким об’єктивно і 

традиційно визначається будь-яка галузь права, тобто межі регулювання 

сукупність тих суспільних відносин, які лежать в її основі і об’єктивно 

зумовлюють необхідність її існування. Разом із тим слід додати, що 

потреба в цьому виникає в тих сферах, де розвиток суспільних відносин 
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зумовлюється суспільним попитом на комплексний характер суспільного 

правового регулювання, а отже, діє суб’єктивно-об’єктивний критерій. 

Наприклад: дана теза стосується як охорони навколишнього середовища, 

сфери інформаційних відносин, аграрного виробництва, так і системи 

відносин у сфері господарювання як такої.  

Звісно, регулювання економічних відносин як цілісної системи є 

доволі складним завданням останнього, тому що в основі повинна бути 

закладена концептуальна схема – об’єктивно існуюча система суспільних 

відносин, що відображає реальні факти, реальне співвідношення норм, 

які їх регулюють та відповідають, у свою чергу, наявний диференціації 

суспільних відносин на певні інституції. В Україні відносин, які мають 

подібний характер правового економічного регулювання, як такого, 

виступають об’єктом господарського законодавства, адже в останньому 

міститься схема-механізм регулювання господарсько-виробничих, 

організаційно-господарських відносин. На сьогодні очевидним є те, що 

сучасна економічна система вимагає від правового регулювання в 

економічній сфері, по-перше, цілісного механізму та правового 

характеру встановлення меж впливу публічного регулювання 

господарської діяльності на приватне у межах принципу 

саморегулювання економічної системи. По-друге, виникає необхідність 

встановлення чіткої правової природи предмета господарського 

законодавства, меж його компетенції та ідентичності саме у 

внутрішньопредметних характерних рисах та складових у відповідних 

інститутах господарського законодавства: інвестиційному, фінансовому, 

підприємницькому, інноваційному, банківському та ін. 

Звісно, правові конструкції тих чи інших відносин повинні 

базуватися на реальних процесах функціонування останніх, будуватися 

на єдиних засадах функціонування, тобто, встановлені межі в тому чи 

іншому господарському інституті, який повинен регулюватися виключно 

у правовий спосіб не на папері, а саме у реаліях сьогодення та мати 

чіткий алгоритми і правових дій. Сьогодні, коли формується нова 

кон’юнктура в економіці, з’являються новітні економічні інститути, 

необхідний інструмент, який дозволить соціально адаптованій в 

інформаційному суспільстві економіці функціонувати єдиним 

механізмом. Не викликає сумнівів той факт, що на таких складних 

перехідних етапах роль держави має посилюватися, але остання не 

повинна виступати в амплуа «нічного сторожа», блокуючи чи зупиняючи 

динаміку розвитку економіки. Виходячи з цього додамо, що у 
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відповідних економічних реаліях межі мають встановлюватися лише 

шляхом поєднання механізмів загального та особливого регулювання 

господарських відносин, тобто кінцева мета − забезпечити рівновагу меж 

приватноправового та публічноправового початку дій у сфері 

господарювання, захист прав та законних інтересів усіх учасників таких 

відносин та ін. Все це має сприяти здоровому розвитку економічних 

відносин, мова йде про те, що необхідно чітко окреслити законодавчі 

межі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних 

відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання 

економічних процесів, особливо макрорівневих, які базуватимуться саме 

на конституційних вимогах відповідальності державної влади. Для цього 

має сформуватися комплексний підхід до погляду правового 

регулювання економічної системи в єдиному правовому механізмі в 

межах парадигми економічних відносин ринкового типу, тобто не в 

ізольованій правовій конструкції, а у глобалізаційній правовій системі, 

яка забезпечує економічні відносини, як на мікрорівні, так і на 

макрорівні. У цьому контексті мова йтиметься про світовий суспільний 

запит на створення базового економічного законодавства. Хоча такий 

процес не можливий без формування комплексного світового 

законодавчого регулювання. 

Відтак, з огляду на вищезазначені реалії, запропоноване у чинному 

ГКУ формулювання предмета господарського законодавства 

недостатньо аргументовано окреслює коло суспільних відносин, що 

підпадають під його регулятивну дію, та встановлює не достатньо чіткі 

межі подальшої динаміки розвитку відповідних нормативних актах у цій 

сфері. У той же час має впливати господарське законодавство в певному 

предметному колі на економічне життя суспільства задля правового 

забезпечення динамічних трансформаційних процесів у економіці, які 

майже завжди прямо чи опосередковано позначаються на суверенних 

економічних інтересах – суверенних правах держави, її економічному 

суверенітет і зумовлюють, вихолощення носять її політичних суверенних 

прав, що без міцного економічного підґрунтя набувають декларативного 

характеру і не можуть реально гарантувати проведення діяльності у 

встановлених межах. Все це сприятиме ефективному розвитку самого 

господарського законодавства. 

Таким чином, можемо твердо констатувати, що до кола 

економічних відносин, які регулюються нормами господарського 

законодавства, зокрема, які містяться в ГКУ на даний час можна 
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віднести: суспільні відносини, що виникають у сфері господарювання 

щодо безпосереднього ведення господарської діяльності та (або) її 

організації, які характеризуються особливим суб’єктним складом, а 

також поєднанням організаційних та майнових елементів. Тобто, до 

предмета господарського законодавства можна також віднести суспільні 

відносини у сфері підприємницької діяльності та тісно пов’язані з ними 

некомерційні відносини (приватні відносини), включаючи відносини 

державного регулювання економіки (публічні відносини). 
 

Швидка Т.І., 

к.ю.н., асистент кафедри господарського права, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
 

ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ 

ТОРГІВ: НЕДОЛІКИ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА 

В умовах функціонування ринкової економіки та нормального 

конкурентного середовища, необхідним та важливим моментом є 

додержання правил конкурентної боротьби на ринку суб’єктів 

господарювання. Конкуренція є ключовою ланкою ринкової економіки, 

що передбачає змагання суб’єктів господарювання та їх самостійність в 

процесі здійснення господарської діяльності та прийняття 

неупереджених рішень. Серед порушень у сфері захисту економічної 

конкуренції, мають місце антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 

господарювання, зокрема у формі спотворення результатів торгів, 

аукціонів, тендерів, що порушує принцип змагальності учасників 

процедур. Антимонопольний комітет України є органом оскарження 

публічних закупівель, одним із пріоритетних напрямів роботи якого є 

виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів 

господарювання. Головною метою у сфері державної політики у сфері 

закупівель є забезпечення ефективності цих процедур – закупівля 

товарів, робіт, послуг найвищої якості за найнижчою ціною, 

додержуючись правил і принципів конкуренції. 

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» узгодженими діями є укладення суб’єктами 

господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень 

у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна 

поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання. 

Узгоджена поведінка між замовником та учасником тендерних 
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закупівель є порушенням умов конкуренності та змагальності учасників 

тендерної пропозиція, що відповідно до ст. 6 вказаного вище Закону 

кваліфікується як узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до 

недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, є одним із типових 

видів правопорушень в сфері захисту економічної конкуренції.  

З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення 

закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних та 

державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, та 

розвитку добросовісної конкуренції, у 2015 році було прийнято Закон 

України «Про публічні закупівлі», який установлює правові та 

економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

забезпечення потреб держави та територіальної громади. Закон визначає 

понятття тендеру (торгів) як здійснення конкурентного відбору 

учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, 

установленими даним Законом (крім переговорної процедури закупівлі). 

Проведення торгів, аукціонів дає можливість обрати на конкурсі 

найкращого кандидата та укласти договори на закупівлю товарів з тим, 

хто запропонує найкращу, максимально низьку ціну та найкращу якість, 

що повністю відповідає вимогам торгів. Така позиція повністю 

відповідає принципам ефективної конкуренції на основі показників 

діяльності та власних досягнень суб’єктів господарювання. Угоди, 

рішення або інші форми узгоджених дій, які не відповідають основному 

принципу конкуренції, відносяться до порушень правил конкуренції. Це 

проявляється тоді, коли учасники торгів організовують несправжнє 

змагання, після якого вигоди або право на договір достаються одному з 

учасників узгоджених дій. Погодження поведінки при формуванні своїх 

конкурсних пропозицій учасниками торгів призведе до заміни 

конкуренції на координацію поведінки суб'єктів господарювання з 

метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу 

призводить до спотворення результатів торгів. 

Для кваліфікації дій суб’єкта господарювання як 

антиконкурентних узгоджених дій, не є обов’язковим фактичне настання 

наслідків у формі відповідно недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції, ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання 

(конкурентів, покупців) чи споживачів, зокрема, через заподіяння їм 

шкоди (збитків) або іншого реального порушення їх прав чи інтересів, чи 

настання інших відповідних наслідків. Достатнім є встановлення самого 

факту вчинення дій, визначених законом як антиконкурентні узгоджені 
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дії. Але проблемним питанням для Антимонопольного комітету є не 

тільки факт виявлення змови між учасником і замовником тендерних 

процедур, а зокрема факт доказування та притягнення порушників до 

відповідальності. Не завжди можливо доказати наявність змови між 

учасниками, бо письмових підтверджень змови, частіш за все не існує. 

Антимонопольний комітет спирається на припущення щодо змови, та на 

докази, які легко можна спростувати. Іноді Антимонопольний комітет, 

знаючи напевно, що змова існує, не має можливості довести наявність 

змови, та підтвердити фактами. 

Отже, зважаючи на те, що державні та публічні закупівлі – дуже 

приваблива сфера для порушників, через те, що не всі питання 

законодавчо врегульовані, вважаємо за необхідне доопрацювання 

законодавства в цій сфері. По перше, потребують тлумачення поняття 

―спотворення результатів тендерів (торгів, аукціонів)‖ як виду 

порушення конкурентного законодавства. Це можливо тільки зробивши 

детальний аналіз складу цього правопорушення, визначивши об’єкт, 

об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону. Зробивши детальне 

визначення даного порушення зі всіма притаманними йому ознаками. 

Наступним питанням є процесуальні моменти розслідування та 

доказування порушень у виді спотворення результатів тендерів (торгів, 

конкурсів, аукціонів). Заслуговують на увагу питання щодо застосування 

доказів при кваліфікації даних порушень, що саме може слугувати 

доказами в цій справі, якими шляхами можливе зафіксувати наявність 

тих чи інших доказів. Потребують уточнення та розширення 

процесуальних компетентностей органів антимонопольного комітету, бо 

іноді притягнення до відповідальності замовників або учасників тендеру 

неможливо через невизначеність повноважень антимонопольних органів 

в цій сфері. 

І останнім питанням залишається саме удосконалення 

процедурних питань щодо проведення торгів (тендерів). Навіть новий 

закон ―Про публічні закупівлі‖, який удосконалив процедуру 

електронних торгів, не вирішує питань щодо припинення значної 

кількості правопорушень в цій сфері.  

Отже, ми бачимо, що дійсно існує багато прогалин стосовно такого 

порушення як спотворення результатів торгів (тендерів, аукціонів, 

конкурсів), які можуть бути подолані тільки шляхом визначення та 

уточнення всіх ключових моментів, та закріпивши їх на законодавчому 

рівні. 
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РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ТА СТАЛИЙ 

РОЗВИТОК КАРПАТ І ПРОТОКОЛИ ДО НЕЇ В КОНТЕКСТІ 

РОЗРОБЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 

Карпати – гірська система на сході Центральної Європи на 

території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, 

Сербії та частково Австрії. Карпатські гори є унікальним природним 

скарбом визначної краси й екологічної цінності, важливим центром 

біологічного різноманіття, головним водозбором великих річок, 

середовищем існування та притулком для багатьох видів рослин і тварин, 

які знаходяться під загрозою зникнення, та найбільшою у Європі 

територією з незайманими лісами. 

Усвідомлюючи, що Карпати – це важлива частина екологічного, 

економічного, культурного, рекреаційного довкілля та середовища 

існування у самому серці Європи, спільного для багатьох народів і країн, 

22 травня 2003 р. представниками країн Карпатського регіону була 

підписана Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат. Її 

основною метою є проведення всебічної політики та співпраці з охорони 

та сталого розвитку Карпат для поліпшення якості життя, зміцнення 

місцевих економік і громад, збереження природних цінностей і 

культурної спадщини (ч. 1 ст. 2). А одним із засобів для досягнення цієї 

мети визнано екосистемний підхід (п. «g» ч. 2 ст. 2). 

Нагадаємо, що екосистемний підхід як цілісну концепцію було 

вперше запроваджено в рамках Конвенції про біологічне різноманіття 

1992 р. У ній надано визначення екосистеми, під якою розуміється 

динамічний комплекс угрупувань рослин, тварин, мікроорганізмів та їх 

неживого навколишнього середовища, взаємодіючих як єдине 

функціональне ціле (ст. 2). 

І хоча в самому тексті цієї Конвенції екосистемний підхід не 

зазначений, існує низка рішень нарад Конференцій Сторін Конвенції 

щодо цього питання. На П’ятій такій нараді, що проходила в м. Найробі 

(Кенія) з 15 по 26 травня 2000 р., було прийняте рішення V/6, у Додатку 

до якого екосистемний підхід визначається як стратегія комплексного 

управління земельними, водними і біологічними ресурсами, яка 
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забезпечує їх збереження та стале використання на справедливій основі. 

Повертаючись до Рамкової конвенції про охорону та сталий 

розвиток Карпат, зауважимо, що вона передбачає зобов’язання Сторін у 

контексті екосистемного підходу щодо: 

1. Збереження і сталого використання біологічного й 

ландшафтного різноманіття (ст. 4). Вказується, що Сторони здійснюють 

політику, спрямовану на збереження, стале використання та відтворення 

біологічного і ландшафтного різноманіття на всій території Карпат; 

вживають заходи з метою забезпечення високого рівня охорони та 

сталого використання природних і напівприродних середовищ існування, 

їхню цілісність та взаємозв’язок, характерних для Карпат видів флори і 

фауни; сприяють належному поводженню із напівприродними 

середовищами існування та відтворенню деградованих; запобігають 

ввезенню неаборигенних видів та поширенню генетично модифікованих 

організмів, які становлять загрозу екосистемам, середовищам існування 

чи видам. 

2. Просторового планування (ст. 5). Зазначається, що Сторони 

проводять політику просторового планування, спрямовану на охорону 

Карпат і їхніх гірських екосистем. 

3. Сталого й інтегрованого управління водними ресурсами та 

річковими басейнами (ст. 6). Передбачається, що Сторони проводять 

політику, спрямовану на збереження природних водостоків, джерел, озер 

і ресурсів підземних вод, збереження та охорону водно-болотних угідь і 

водно-болотних екосистем. 

4. Сталого сільського і лісового господарства (ст. 7). 

Закріплюється, що Сторони вживають заходів з розроблення та 

здійснення сільськогосподарської політики, враховуючи потреби з 

охорони біорізноманіття, гірських екосистем і ландшафтів; 

використовують практику сталого управління гірськими лісами, 

враховуючи численні функції лісів, важливе екологічне значення 

Карпатських гірських екосистем. 

5. Сталого транспорту та інфраструктури (ст. 8). Встановлюється, 

що Сторони співпрацюють у сфері розроблення сталої транспортної 

політики, яка забезпечує переваги мобільності та доступу в Карпатах, 

водночас зменшуючи негативний вплив на здоров’я людей, ландшафти, 

рослини, тварини та їхні середовища існування. 

6. Промисловості й енергетики (ст. 10). Наголошується, що 

Сторони сприяють застосуванню чистіших технологій виробництва для 
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адекватного попередження, реагування та ліквідації промислових аварій 

і їхніх наслідків, а також для охорони здоров’я людей та збереження 

гірських екосистем. 

7. Системи оцінки/інформації про стан навколишнього 

середовища, моніторингу та раннього попередження (ст. 12). Звертається 

увага на те, що Сторони здійснюють оцінку ризиків впливу на довкілля 

та стратегічну екологічну оцінку, враховуючи особливості Карпатських 

гірських екосистем. 

До Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат 

були прийняті Протоколи, де також відбились окремі аспекти 

екосистемного підходу. Так, у Протоколі про збереження і стале 

використання біологічного та ландшафтного різноманіття від 19 червня 

2008 р. йдеться про те, що Сторони визнають, що екосистеми виходять за 

межі національних кордонів, а тому в досягненні екологічної цілісності 

важливим є транскордонне співробітництво. Згідно зі ст. 1 Протоколу 

його метою є посилення збереження, відтворення і сталого використання 

біологічного та ландшафтного різноманіття Карпат в інтересах 

теперішніх і прийдешніх поколінь. Для досягнення цієї мети Сторони 

мають співробітничати щодо: розвитку, гармонізації та впровадження 

планів управління з метою досягнення загальних стандартів для охорони 

і сталого використання видів і середовищ існування; запобігання 

ввезенню чужорідних інвазивних видів, загрозливих для екосистем, 

середовищ існування чи місцевих видів Карпат; запобігання 

вивільненню генетично модифікованих організмів, які становлять 

загрозу екосистемам, середовищам існування та видам. 

Основною метою Протоколу про стале управління лісами від 27 

травня 2011 р., згідно з його ст. 1, є сприяння сталому управлінню 

Карпатськими лісами та їхній охороні в інтересах нинішнього та 

прийдешнього поколінь. Для досягнення цієї мети у Протоколі 

закріплена низка заходів, щодо яких мають співробітничати Сторони, а 

саме: підтримання та збільшення лісового покриву, забезпечення 

продуктивних функцій лісів та їхньої ролі в розвитку сільської 

місцевості, поліпшення захисних функцій лісів, посилення ролі лісів у 

пом’якшенні змін клімату. Стаття 14 Протоколу закликає Сторони 

проводити політику, спрямовану на посилення ролі лісового сектора в 

пом’якшенні змін клімату, з особливою увагою щодо пошуку 

правильного балансу між збільшенням запасів вуглецю в лісових 

екосистемах, сприянням використанню поновлюваної енергії з деревини 
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та раціональним використанням деревних продуктів як замінників 

сировини, отриманої з непоновлюваних ресурсів. 

Так само 27 травня 2011 р. був прийнятий Протокол про сталий 

туризм, згідно з ч. 2 ст. 12 якого для зменшення негативного впливу від 

туризму на вразливі гірські екосистеми Карпат Сторони зобов’язані 

вживати заходи, спрямовані на розосередження, переспрямування та 

направлення частини туристичних потоків з основних діючих 

туристичних центрів та екологічно вразливих територій на менш 

екологічно вразливі, менш розвинені та менш вивчені з туристичного 

погляду, але потенційно спроможні до прийняття та розміщення частини 

туристичних потоків центри. 

У Протоколі про сталий транспорт від 26 вересня 2014 р. вказано, 

що сторони Протоколу усвідомлюють особливу вразливість екосистем 

Карпат, а також, що розвиток транспортної інфраструктури та зростаюча 

інтенсивність транспортного руху може призвести до фрагментації 

природного середовища та мати серйозні наслідки для екологічних 

систем. Мета цього Протоколу, як указано у ст. 1, полягає в посиленні та 

сприянні співробітництву для розвитку сталого вантажного і 

пасажирського транспорту та відповідної транспортної інфраструктури в 

Карпатах на користь теперішнього і майбутніх поколінь з метою 

сприяння сталому розвитку регіону, при цьому уникаючи, зменшуючи, 

пом’якшуючи та компенсуючи негативні екологічні та соціально-

економічні наслідки розвитку транспорту та відповідної інфраструктури. 

Також у Протоколі закріплюються спеціальні заходи щодо 

запобігання негативному впливу транспорту (автомобільного, 

залізничного, водного та повітряного) на довкілля Карпатського регіону. 

Як приклад щодо водного транспорту, ст. 11 Протоколу вказує, що 

Сторони, враховуючи гідрологічну, біологічну, екологічну й іншу 

специфіку басейнів гірських річок, повинні намагатися уникати, 

мінімізувати та протистояти впливу басейнів гірських річок, зокрема на 

заболочені та прісноводні екосистеми, такого як викиди забруднювачів, 

шуму, руйнування природного і напівприродного середовища існування, 

фрагментація річкових екосистем і кільватерів. 

Важливо зазначити, що засновані на екосистемному підході 

положення Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат і 

Протоколів до неї поступово впроваджуються й у національне 

екологічне законодавство. Так, 23 травня 2017 р. було прийнято Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий 

розвиток Карпат», яким внесені зміни до Лісового кодексу України. 

Зокрема, ч. 1 ст. 1 Кодексу, що містить визначення лісу, була доповнена 

словом «екосистема», і тепер ліс визначається як тип природних 

комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна та 

чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав’яною 

рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими 

природними компонентами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, 

впливають один на одного і на навколишнє природне середовище. До 

того ж ст. 1 Кодексу була доповнена частинами 7–9, які закріпили 

екосистемні визначення природних лісів, пралісів і квазіпралісів. 

Таким чином, у Рамковій конвенції про охорону та сталий 

розвиток Карпат і Протоколах до неї містяться окремі аспекти 

екосистемного підходу стосовно Карпатських гірських екосистем, а 

внесені на підставі цієї Конвенції зміни до Лісового кодексу України 

свідчать про поступове впровадження екосистемного підходу в 

національне екологічне законодавство. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ 

В умовах прагнення України до політичного та економічного 

зростання важливого значення набуває стабільне функціонування 

сільського господарства, оскільки у цьому секторі економіки 

зосереджено близько 30% основних виробничих фондів; працює майже 

третина загальної чисельності працівників, зайнятих у народному 

господарстві; виробляється третина національного доходу, формується 

70% роздрібного товарообігу. Тому, не виникає сумнівів, що сільське 

господарство вважається специфічною галуззю економіки, яка не 

спроможна розвиватися без відповідної державної підтримки суб’єктів 

аграрного господарювання. Варто зазначити, що останнім часом 

відбувається стрімке накопичення нормативно-правових актів у галузі 

державної підтримки сільського господарства України, що дозволяє 

стверджувати про формування в системі аграрного права правового 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3
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інституту державної підтримки сільського господарства. 

Підвалини державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників та зокрема фермерських господарств на 

законодавчому рівні були закладені ще 17 жовтня 1990 року прийняттям 

Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві». Цим Законом 

визначено зміст і межі пріоритетності соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу України, а також комплекс організаційно-

економічних і правових заходів щодо забезпечення зазначеної 

пріоритетності. 

Проте, наряду із загальними організаційно-економічними та 

правовими заходами забезпечення державної підтримки фермерських 

господарств в Україні створені та функціонують спеціальні суб’єкти, які 

опікуються діяльністю виключно фермерських господарств. До таких 

суб’єктів відноситься Український державний фонд підтримки 

фермерських господарств.  

Український державний фонд підтримки фермерських господарств 

є державною бюджетною установою, на яку покладено функції з 

реалізації державної політики щодо підтримки та становлення 

фермерських господарств в Україні.  

Український державний фонд підтримки фермерських господарств 

є правонаступником Українського державного фонду підтримки 

селянських (фермерських) господарств, утвореного відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 1991 року N 83 

та постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 1992 року N 133 

«Про деякі питання розвитку селянських (фермерських) господарств», і 

належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та 

продовольства України. 

Сутність державної підтримки, яка надається фермерським 

господарствам з боку вказаного фонду полягає у наступному: 

фінансування витрат, пов’язаних з розробкою проектів землевідведення 

для потреб фермерського господарства; надання фінансової допомоги за 

рахунок коштів з Державного бюджету фермерським господарствам з 

відокремленими садибами, фермерським господарствам, які проводять 

господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на 

поліських територіях на безповоротній основі і на конкурсних засадах на 

поворотній основі, а іншим фермерським господарствам – тільки на 

конкурсних засадах на поворотній основі тощо.  
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Варто зазначити, що відповідно до «Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання підтримки 

фермерським господарствам» та Закону України «Про Державний 

бюджет на 2017 рік» на 2017 рік для надання фінансової підтримки 

фермерських господарств на поворотній основі з Державного бюджету 

передбачено виділити 65 млн. грн. 

Проте, можливість на отримання грошової допомоги на поворотній 

основі, яка до речі є досить суттєвою і може становити до 500 тис. грн. 

мають не всі фермерські господарства,що існують в Україні. Мова йде 

про те, що до кола потенційних суб’єктів отримання поворотної 

грошової допомоги входять усі види фермерських господарств, а саме: 

це фермерські господарства зі статусом юридичної особи та фермерські 

господарства, засновані фізичною особою – підприємцем, новостворені 

фермерські господарства, а також, як ми уже згадували раніше – 

фермерські господарства, які розташовані у гірській місцевості та 

фермерські господарства з відокремленою садибою. Але, звертаємо 

увагу, що у якості конкурсних критеріїв до претендентів на поворотну 

грошову допомогу висувається вимога щодо забезпечення виконання 

зобов’язання щодо повернення коштів, одержаних на поворотній основі, 

протягом трьох – п’яти років, та створення додаткових робочих місць.  

З огляду на вищезазначене вбачається проблема у тому, що 

вірогідність перемоги у конкурсі малих фермерських господарств, 

заснованих фізичними особами – підприємцями є дуже низькою, 

оскільки, фермерське господарство без статусу юридичної особи не 

ставить собі у пріоритеті створення великої кількості робочих місць. В 

той же час, фінансова допомога у розмірі до 500 тис. грн. є більш 

суттєвою саме для малих фермерських господарств.  

Таким чином, значення державної підтримки фермерських 

господарств з боку Українського державного фонду підтримки 

фермерських господарств є дуже важливою, проте механізм її надання на 

сьогодні залишається недосконалим.  
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ЩОДО СУБ’ЄКТІВ ПРАВА НА НОУ-ХАУ 

Актуальність теми зумовлена недослідженістю правової природи 

ноу-хау. Вважаємо, що ноу-хау, як результат інтелектуальної творчої 

діяльності людини, можна віднести до об’єктів права інтелектуальної 

власності. Актуальним, на наш погляд, є з’ясування суб’єктів права на 

ноу-хау, оскільки існують доктринальні позиції, згідно яких ноу-хау 

ототожнюють з комерційною таємницею, а тому, відповідно, 

ототожнюють і їх суб’єктний склад. Ми не поділяємо ці теорії та 

вважаємо, що ноу-хау є окремим об’єктом права інтелектуальної 

власності зі своїм особливим суб’єктним складом. 

Перш за все, окремо розрізняємо суб’єктів інтелектуальних прав, 

суб’єктів права та суб’єктів правовідносин на ноу-хау.  Вважаємо, що 

лише у суб’єктів інтелектуальних прав та суб’єктів права можуть 

виникати права на ноу-хау, тоді як суб’єкти правовідносин лише 

вступають у відносини з приводу ноу-хау та не завжди мають права на 

даний об’єкт. Зокрема, особа яка віднесла інформацію до ноу-хау, автор 

ноу-хау має особисті немайнові та майнові права на ноу-хау. Особа, якій 

були передані права на ноу-хау по договору або за законом має майнові 

права на ноу-хау. Особа, яка в силу виконання своїх службових 

обов’язків має справу з об’єктами віднесеними до ноу-хау не набуває 

жодних прав на даний об’єкт та не є суб’єктом права на ноу-хау, однак 

вступає у відносини щодо них. 

До суб’єктів інтелектуальних прав на ноу-хау відносимо творців, 

авторів результатів інтелектуальної діяльності. Зрозуміло, що ними 

можуть бути лише фізичні особи. Юридичні особи, держава як такі не 

можуть вважатися авторами ноу-хау.  

Суб’єктами права на ноу-хау можуть виступати автори результатів 

інтелектуальної діяльності, особи, які набули прав на ноу-хау відповідно 
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до договору або закону (роботодавці, правонаступники (спадкоємці та 

особи, яким були передані права по договору), держава, в особі 

державних органів (зокрема, якщо об’єкт права інтелектуальної 

власності створюється за державним замовленням). 

Суб’єктами правовідносин щодо ноу-хау можуть бути не тільки 

особи, які є авторами ноу-хау чи суб’єктами права на ноу-хау, але і 

особи, які не мають жодних прав на даний об’єкт, але в процесі 

виконання службових обов’язків отримали доступ до інформації, що 

складає ноу-хау, тобто вступили у правовідносини з суб’єктами права 

(наприклад: працівники, контролюючі органи). До цієї категорії 

відносимо і представників у справах інтелектуальної власності 

(патентних повірених), юристів, які допомагають заявникам описувати 

технічні результати з метою подачі на реєстрацію заявок на винаходи чи 

корисні моделі, та які, з метою ефективнішого надання послуг, можуть 

бути ознайомлені з ноу-хау і навмисно вилучають інформацію про ноу-

хау з матеріалів заявки, щоб зберегти комерційну цінність поданого на 

реєстрацію об’єкту.  

Відповідно до ст. 2 Цивільного кодексу України (далі – ЦК 

України), учасниками цивільних відносин є фізичні особи, юридичні 

особи та суб’єкти публічного права, тому розглянемо детальніше їх 

участь у правовідносинах щодо ноу-хау. 

Фізична особа є творцем результату інтелектуальної діяльності, 

тому може виступати суб’єктом інтелектуальних прав на ноу-хау, 

суб’єктом права, а також вступати у правовідносини з приводу ноу-хау. 

Фізичній особі, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, можна 

передати майнове право на ноу-хау. Також, фізична особа – не 

підприємець може бути суб’єктом правовідносин на ноу-хау, якщо вони 

стали відомими їй у зв’язку зі здійсненням трудових відносин. Фізичні 

особи, які займаються підприємницькою діяльністю також можуть бути 

суб’єктами права та правовідносин на ноу-хау. Це пояснюється тим, що 

такі особи можуть бути творцями ноу-хау як фізичні особи, які є 

суб’єктами інтелектуальних прав, а також, у зв’язку з їх 

підприємницькою діяльністю, можуть відносити відомості технічного, 

організаційного, комерційного, виробничого та іншого передбаченого 

законом характеру до ноу-хау. Крім того, фізичні особи-підприємці 

можуть отримати доступ до ноу-хау та набути прав на ноу-хау за 

договором або законом, а також виступати суб’єктами правовідносин. 

Юридичні особи не можуть бути творцями ноу-хау, оскільки вони 
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безпосередньо не створюють даний результат інтелектуальної діяльності, 

однак особи, які виступають від імені юридичної особи можуть віднести 

вже створений результат до ноу-хау. Тобто, юридичні особи не є 

суб’єктами інтелектуальних прав на ноу-хау. Разом з тим, юридичні 

особи можуть набути прав на ноу-хау, а також виступати суб’єктами 

правовідносин на ноу-хау та отримати доступ ноу-хау по договору або 

закону. 

Відповідно до ч. 1 ст. 167, ч. 1 ст. 168 та ч. 1 ст. 169 ЦК України, 

держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади діють у 

цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих 

відносин. Ці суб’єкти публічного права можуть створювати юридичні 

особи публічного та приватного права, а також згідно ч. 3 ст. 167, ч. 3 

ст. 168 та ч.3 ст. 169 ЦК України, можуть брати участь в діяльності 

юридичних осіб приватного права на загальних підставах, якщо інше не 

встановлено законом. На нашу думку, суб’єкти публічного права можуть 

бути суб’єктами права та правовідносин на ноу-хау в межах своїх 

повноважень у випадках і порядку передбачених законодавством 

України. Вважаємо, що держава може виступати суб’єктом права та 

правовідносин щодо ноу-хау також у випадках, якщо об’єкт права 

інтелектуальної власності створюється за державним замовленням, з 

подальшим віднесенням його або його частини до ноу-хау. В такому 

випадку, держава є суб’єктом права та правовідносин щодо ноу-хау в 

особі державних органів, які є замовниками робіт, що фінансуються з 

державного бюджету.  

Таким чином, на підставі вищенаведеного аналізу, можемо зробити 

висновки, що ноу-хау, як окремий об’єкт права інтелектуальної 

власності, характеризується своїм суб’єктним складом. Дане питання 

потребує подальшого вивчення та аналізу з метою ефективної охорони та 

захисту прав людини на свої результати інтелектуальної творчої 

діяльності. 
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ КОМПОНЕНТ  

В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Правильно сформовані економічні інтереси та реалізовані в умовах 

спеціально створених економіко-правових механізмів можуть не тільки 

бути проблемою для довкілля, але і механізмом одночасного вирішення і 

екологічних і економічних інтересів. Не випадково, екологічне 

законодавство в своєму базовому законі «Про охорону навколишнього 

природного середовища» містить в собі загальну конструкцію такого 

економіко-правового механізму. Певної уваги цьому питанню приділено 

також і у Законі України «Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики на період до 2020 року». Окремим завданням 

названої стратегії визначено стимулювання розвитку екологічного 

підприємництва, зокрема виробництво продукції, виконання робіт і 

надання послуг природоохоронного призначення.  

Разом з тим слід погодитись із твердженням Гетьмана А.П., що 

політично узгоджена наукова Концепція розвитку екологічного права та 

законодавства може розглядатися як важлива передумова для подолання 

однієї з негативних рис сучасної публічної влади, пов’язаної із 

ігноруванням наукових розробок та рекомендацій з питань 

вдосконалення чинного екологічного законодавства.  

Слід зазначити, що в еколого-правовій науковій літературі 

проблема екологічного підприємництва знайшла певну увагу, зокрема в 

працях Бобкової А.Г. Однак, як уявляється, для того, щоб названа 

категорія отримала необхідне правове забезпечення як реальний еколого-

економічний феномен, необхідно здійснити його 

внутрішньоструктурний аналіз із визначенням основних правових форм 

реалізації екологічного підприємництва, з’ясуванням змісту основних 

необхідних для його розвитку спеціальних правових режимів, 

включаючи пільги та засоби державної підтримки тощо. Важливо також 

зауважити і певне застереження щодо використання терміну «екологічне 

підприємництво», який залишає поза дужками цілу низку еколого-
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господарських відносин, що реалізуються в режимі некомерційного 

господарювання. Разом з тим, для вирішення екологічних проблем 

господарсько-правовими засобами це важливий і необхідний сегмент 

господарських відносин. У разі використання терміну «екологічне 

підприємництво» цей сегмент автоматично «випадає». Тому, як 

уявляється, доцільніше використовувати термін «екологічне 

господарювання». 

За своїм функціональним призначенням цілісні правові механізмі 

екологічного господарювання стратегічно мають на меті вирішувати 

доволі різнопланові проблеми екологічного характеру. По-перше, це 

ліквідація та нейтралізація наслідків забруднення довкілля. По-друге – 

відновлення екологічного балансу, природного розмаїття, відновлення 

природних ресурсів до рівня, що існував до шкідливого техногенного 

впливу. По-третє – запровадження екологічно чистих виробничих 

технологій, що знімають проблему екологічного забруднення в процесі 

промислового та агарного виробництва. По-четверте, формування нової 

здорової екологічної реальності в нових умовах кліматичних змін тощо.  

Відтак, екологічне господарювання уявляється доволі 

багатоаспектним феноменом, що може реалізуватись як на комерційних 

та і на некомерційних засадах, будучи спеціально спрямованим на 

досягнення екологічного ефекту як мети діяльності, або будучи 

націленим на досягнення прибутку, але в процесі виробництва досягати 

факультативного, але юридично кваліфікованого екологічного ефекту. 

Саме ці та інші різновиди екологічного господарювання мають стати 

окремими видами господарської діяльності зі спеціальним еколого-

правовим режимом господарювання. Слід зазначити, що  Господарський 

кодекс України передбачає можливість запровадження спеціальних 

режимів господарювання на підставі суспільної актуалізації публічних 

екологічних інтересів лише в умовах надзвичайної екологічної ситуації 

(ст. 416), а також в сфері функціонування санітарно-захисних зон, що 

особливо охороняються (ст. 413). Очевидно, що стан екологічних 

проблем суспільства та необхідність їх вирішення спонукає до 

розширення арсеналу спеціальних режимів господарювання 

екологічного спрямування.  

Отже проблему правової та суспільної інституціалізації 

екологічного господарювання слід розглядати на мікрорівні, як проблему 

формування критеріїв юридичної кваліфікації здійснення того чи іншого 

виду діяльності в сфері екологічного господарювання та отримання від 
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неї екологічного ефекту. Це можуть бути і вимоги до спрямування 

правосуб’єктності таких господарських організацій, визначення 

комплексу правових засобів державного регулювання, з яких мають 

складатися спеціальні правові режими екологічного господарювання 

тощо. Але проблема екологічного господарювання має розглядатися і на 

макрорівні, на рівні реалізації державою власної політики – сталого 

економічного розвитку, що як вже попередньо зазначалося, має полягати 

у структурній інституціалізації місця екологічного господарювання в 

системі економічних відносин, в системі національної економіки, 

покладання на цей вид господарювання суспільної функції щодо 

здійснення заходів активної екологічної регенерації забрудненого та 

деградованого довкілля, а також завдань щодо створення сучасної та 

ефективної «зеленої економіки», що має стати базовою складовою 

економічної системи.  

Такий рівень вирішення названої проблематики логічно вимагає 

застосування усієї системи засобів впливу держави на суспільні 

відносини. Це стосується і політики держави, і її апаратного та 

ресурсного забезпечення, але головним чинником слід визнати в першу 

чергу стан правового забезпечення екологічного господарювання.  

Абсолютно необхідним уявляється аналіз місця екологічного 

підприємництва (господарювання) в економіко-правовому механізмі 

охорони довкілля в ринкових умовах. Адже правовий механізм 

екологічного господарювання має стати найважливішою комплексною 

складовою такого багатоаспектного за своїм масштабом та змістом 

економіко-правового механізму. Відтак, з’ясування їх співвідношення та 

взаємодії слід визнати самостійною науковою проблемою.  

Дослідження проблематики екологічного господарювання, з 

огляду на його практичну цінність, зокрема для законодавчої діяльності, 

має включати в себе розробку механізмів екологічного господарювання у 

тісному зв’язку з особливостями того чи іншого об’єкту екологічної 

безпеки. Як уявляється, для нашої країни, одним з найактуальніших 

таких об’єктів є, зокрема, побутові відходи, що створюють реальну 

загрозу довкіллю, життю та здоров’ю людини. Відтак, моделювання 

правових форм екологічного господарювання в сфері поводження з 

відходами має не тільки високу практичну актуальність, але і може 

привести до створення цілої методології законодавчих підходів до 

створення механізмів вирішення екологічних проблем в інших сферах 

охорони довкілля.  
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Вирішення екологічних проблем в Україні, а значна їх частина має 

глобальний характер, потребує глибокої ревізії усієї системи правового 

забезпечення охорони довкілля з метою забезпечення його реальної 

ефективності. Така ревізія необхідна не тільки для модернізації та 

підвищення загальної ефективності екологічного законодавства, але і для 

того, щоб запровадити в його системі принципово новий механізм 

екологічного господарювання. Така імплементація має здійснюватись на 

усіх рівнях правового забезпечення, включаючи і конституційний та 

міжнародний. Але починати, як уявляється, необхідно в першу чергу з 

конституційно-правового регулювання. Адже фрагментарність, 

безсистемність та слабкий характер конституційно-правової детермінації 

змісту усього поточного законодавства України є чинником першого 

порядку проблем його ефективності.  

Важливо виходити 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 її складовою має виходити 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.  

В конституційно-правовому сенсі проблема полягає у необхідності 

формування окремого конституційного інституту – «Екологічної 

системи». Як відомо,в сучасних умовах предмет конституційного права 

не є стабільним. Це пов’язано з великою динамікою суспільних процесів, 

значна частина яких набувають глобального і безпекового значення 

водночас. Держава і суспільство на кожному етапі власного розвитку 

визначають актуальність та ступінь суспільної важливості та значимості 

тих чи інших сторін суспільного буття. 

Таким чином, завданням Основного Закону є закріплення системи 

екологічних відносин як комплексу суспільних підінститутів, об’єднаних 

спільним знаменником – створенням системи засад правового 

регулювання екологічних відносин з акцентуацією на інструментальних 

можливостях права і законодавства.  
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аспірант кафедри господарського права, 
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імені Ярослава Мудрого 

 

ДВА РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Світовий та український досвід державного регулювання 

економіки свідчить про те, що бажання підвищити ефективність 

господарських відносин вимагає більш детального підходу в 

регулюванні щодо окремих об’єктів та застосуванні спеціальних 

правових засобів. Відповідно, таке бажання реалізується шляхом 

запровадження спеціальних режимів господарювання. Зміст 

спеціального режиму визначається чинниками, що спричиняють його 

впровадження. Це може бути як економічна мета, досягнення якої 

потребує окремого порядку регулювання суспільних відносин, так і 

специфіка певного виду діяльності, території чи стану, за якої здійснення 

господарської діяльності на загальних засадах неможливе або 

неефективне. Не дивно, що цьому господарсько-правовому механізму 

присвячений окремий розділ в Господарському кодексі України. Серед 

спеціальних режимів господарювання ГКУ називає та надає визначення 

спеціальних (вільних) економічних зон, концесії, спеціального режиму в 

окремих галузях економіки та на територіях пріоритетного розвитку – як 

спеціальних режимів суто або переважно економічного спрямування.  

Тобто такі спеціальні режими господарювання можна та необхідно 

застосовувати для стимулювання економічної діяльності у тих сферах, де 

це необхідно. Інноваційна діяльність – це специфічна господарська 

діяльність, яка характеризується надзвичайно високим рівнем 

комерційної ризикованості, тому впроваджений для її стимулювання 

спеціальний режим має перш за все мінімізувати ризики, заохотити 

потенційних інвесторів та забезпечити належне фінансування. 

Неможливо заперечувати, що інноваційна діяльність в Україні потребує 

активізації та стимулювання, зокрема і через застосування спеціального 

режиму інноваційної діяльності, метою якого є створення нового 

особливого порядку роботи з інноваціями, який буде направлений на 

реалізацію та захист інтересів учасників інноваційної діяльності та 

мінімізацію ризиків, що цю діяльність супроводжують. Таким чином 

спеціальний режим має посилити мотивацію щодо участі в інноваційній 
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діяльності, сприяти створенню нових інноваційних підприємств, 

привабленню інвестицій, розбудові національної інноваційної системи та 

створенню нових робочих місць. 

Однак, уявити саму інноваційну діяльність як об’єкт спеціального 

режиму господарювання досить складно, адже вона являє собою цілу 

систему відносин, що супроводжують кожний етап інноваційного 

процесу, фінансування, організацію та керівництво такої діяльності та 

складаються між неоднорідними, подекуди не рівноправними, 

суб’єктами.  

Складність системи цих відносин спричиняє необхідність 

розмежування двох рівнів реалізації спеціального режиму інноваційної 

діяльності. Так, перший рівень передбачає надання спеціального режиму 

тим категоріям відносин, що характеризують реалізацію інноваційних 

процесів як біль-менш узагальнене явище. 

Це можуть бути відносини, що реалізуються при здійсненні 

діяльності в напрямках розвитку науки і техніки, яка за своєю природою 

є інноваційною. Мається на увазі розвиток, наприклад, авіаційно-

космічних, ядерних, оптичних, інформаційно-комунікаційних 

технологій, біотехнологій, тощо. Тобто, мова іде про відносини, що 

характеризують роботу з технологіями протягом усього інноваційного 

циклу, і в такому випадку стають об’єктом спеціального режиму 

інноваційної діяльності. 

Однак, інноваційний розвиток може мати місце і в 

«неінноваційних» секторах народного господарства. Адже, застосування 

наукових досягнень в  окремих видах виробництв (судно-, 

літакобудування, виробництво електроенергії, озброєння, тощо) 

сприятиме їхньому переходу до новітніх технологічних укладів, 

підвищенню економічної ефективності та удосконаленню створюваної 

продукції. Тому, відносини з впровадження новітніх технологій до 

відповідних видів виробництв так само потребують стимулювання через 

засоби спеціального режиму інноваційної діяльності. 

Беззаперечним об’єктом спеціального режиму інноваційної 

діяльності виступає також діяльність суб’єктів інноваційної системи – 

інноваційних підприємств, які, крім безпосередньої участі в 

інноваційному процесі, здійснюють ще і функцію ресурсного 

забезпечення цих проектів. Тобто, їхня діяльність направлена між іншим 

і на розбудову інноваційної інфраструктури. Інноваційна інфраструктура 

поєднує в собі такі основні складові: 1) фінансова складова, яка 
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акумулює тимчасово вільні кошти та направляє їх на фінансування 

інноваційної діяльності; 2) інформаційна складова, яка забезпечує 

надання консультативних послуг, дослідження ринкової кон’юнктури та 

її динаміки, прогнозування стану ринків, тощо; 3) організаційна 

складова, завдання якої полягає в налагодженні ринкових відносин між 

суб’єктами інноваційної діяльності через створення відповідних 

ринкових елементів, так би мовити, інноваційних бірж, а також 

доведення інновацій до споживачів. Такі суб’єкти представлені 

технопарками, технополісами, інноваційними центрами та бізнес-

інкубаторами, венчурними фондами, тощо. 

Проілюстрована неоднорідність об’єктів спеціального режиму має 

бути взяти за основу при описанні підходів до формування спеціального 

режиму інноваційної діяльності.  

Другий рівень спеціального режиму – адресний індивідуалізований 

спеціальний режим, об’єктом якого виступає конкретний інноваційний 

проект. Найбільш вдалою формою спеціального режиму реалізації 

окремих інноваційних проектів вважаємо державно-приватне 

партнерство. Оскільки саме цей механізм дозволяє вивчити 

індивідуальні особливості кожного проекту та направити відповідний 

комплекс правових засобів на страхування найбільш вразливих його 

моментів. 

Однак, коли мова іде про адресний спеціальний режим 

господарювання, особливу увагу необхідно приділити розробці критеріїв 

визначення суспільно-економічного значення реалізації такого проекту. 

Це дозволить розрахувати необхідний розмір державного фінансування 

та забезпечити його адекватність прогнозованій економічній або 

соціальній ефективності проекту. 
 

Вольвач Б.В., 

аспірант кафедри господарського права, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА 

БАНКРУТСТВА: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ПОЛІТИКИ 

Формування в Україні ринкової економіки на нових цивілізаційних 

засадах, спрямованих на поглиблення євро інтеграційного 

співробітництва обумовлює необхідність дослідження однієї з 
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найважливіших проблем сучасного функціонування вітчизняних 

підприємств – проблеми їх платоспроможності. З даною проблемою 

корелюється проблема визначення неплатоспроможності та банкрутства, 

вирішення якої базується на ефективному законодавчому забезпеченні 

регулювання цього процесу. Насамперед необхідно не тільки еволюційно 

дослідити особливості становлення законодавчої політики у сфері 

неплатоспроможності та банкрутства, але й оцінити рівень її 

ефективності та адаптивності до європейських законодавчих норм та 

норм міжнародного права.  

Слід зазначити, що проблеми правового регулювання банкрутства 

в Україні висвітлені в наукових працях таких вчених як Р.Г. Афанасьєв, 

О.М. Бірюков, В.В. Джунь, Б.М. Малига, Б.М. Поляков, В.В. Радзивілюк, 

О.О. Степанов, М.І. Тітов, які переважно розглядають теоретико-

методичні засади банкрутства як результату неефективної та збиткової 

фінансово-господарської діяльності підприємств. Однак поза увагою 

залишаються питання дослідження правового регулювання процесу 

банкрутства, що і обумовлює вибір теми даного дослідження. 

Метою даної роботи є аналіз існуючих правових засад 

регулювання неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних 

підприємств. 

Вперше питання правового забезпечення процедури банкрутства в 

Україні викладено в Законі України "Про банкрутство", введений в дію 

Постановою Верховної Ради України від 14.05.92 № 2344-XII. Слід 

зазначити, що в даному законодавчому акті визначено лише загальні 

положення системи державного регулювання процедури 

неплатоспроможності, зокрема не приділено увагу необхідності 

створення державного органу з регулювання процедури банкрутства. І 

тільки в 1996 році  Указом Президента України від 17.06.96 № 435/96 

було створено такий орган  виконавчої влади – Агентства з питань 

запобігання банкрутству підприємств та організацій, який прямо 

підпорядковувався Кабінету Міністрів України, який Постановою від 

22.08.96 № 990 ввів Положенням про Агентство з питань запобігання 

банкрутству підприємств та організацій, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.08.96 № 990, в якому чітко 

визначались основні завдання даного органу, а саме: 

- реалізація заходів щодо запобігання банкрутству підприємств та 

організацій;  

- проведення за участю міністерств, інших центральних органів 
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виконавчої влади аналізу фінансово-господарського становища 

підприємств та організацій, майно яких перебуває у державній власності, 

з метою визначення неплатоспроможних підприємств та організацій;  

- ведення реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій, 

майно яких перебуває у державній власності;  

- здійснення функцій щодо управління майном підприємств та 

організацій, занесених до реєстру;  

- проведення експертизи проектів програм оздоровлення 

фінансового становища та запобігання банкрутству підприємств та 

організацій, занесених до реєстру; 

- здійснення заходів щодо реорганізації та санації 

неплатоспроможних підприємств та організацій, занесених до реєстру;  

- методологічне забезпечення вирішення питань, пов'язаних з 

неплатоспроможністю підприємств та організацій. 

Не зважаючи на значні доповнення до Закону України «Про 

банкрутство», його дія мала низьку ефективність, що обумовило 

доцільність розробки нового законодавчого забезпечення з питань 

неплатоспроможності та банкрутства. З 01. 01. 2000 р. набрав чинності 

новий Закон України від 30. 06. 99 р. № 784-XIV «Про відновлення 

платоспроможності боржника та визнання його банкрутом» і був 

розпочатий другий етап розвитку правового регулювання у сфері 

банкрутства. Особливостями нової законодавчої політики були: 

1) чітке визначення умов та порядку визнання боржника 

банкрутом; 

2) чітке визначення умов та порядку відновлення 

платоспроможності боржника та проведення процедури ліквідації з 

метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів; 

3) відповідно до цього отримало подальший розвиток і саме 

поняття «банкрутство» – це визнання господарським судом 

неспроможності боржника відновити свою платоспроможність та 

задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через 

застосування ліквідаційної процедури; 

4) законодавчо закріплено існування державного органу з питань 

банкрутства та встановлено його повноваження, завдання, функції, 

відповідальність. Однак слід вказати на деякі нюанси визначення 

підпорядкованості даного державного органу. Так, Указом Президента 

України від 23. 10. 2000 р. № 1159/2000 повноваження державного 

органу з питань банкрутства відповідно до Закону було покладено на 
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Міністерство економіки України.  

Згодом у складі Міністерства економіки України постановою 

Кабінету Міністрів України від 27. 03. 2006 р. № 370 було створено 

Державний департамент з питань банкрутства як урядовий орган 

державного управління. 

У 2006 році Положення про Державний департамент з питань 

банкрутства було затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 19. 04. 2006 р.  № 533. 

Однак на теперішній час Указом Президента України від 

06. 04. 2011 р. № 395/2011 повноваження державного органу з питань 

банкрутства покладено на Міністерство юстиції України. 

5) вперше одним з суб’єктів процедури банкрутства відповідно до 

законодавства є ліцензований арбітражний керуючий (керуючий 

санацією, ліквідатор, розпорядник майна), який і здійснює процедуру 

санації для задоволення вимог кредиторів у повному або частковому 

обсязі.  

Даний нормативно-законодавчий акт використовувався нетривалий 

час через значні зміни в економіці України, обумовлені як кризовими 

явищами у світовій економіці, так і внутрішніми соціально-

економічними та політичними проблемами. Вище означене і спонукало 

удосконалити нормативно-правове забезпечення процедур 

неплатоспроможності та банкрутства шляхом розробки законодавчих 

норм і Верховною Радою України 22. 12. 2011 р. року прийнято Закон 

України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 4212-VI, 

який набрав чинності 19 січня 2013 року.  

Даний нормативно-законодавчий акт має ряд особливостей 

стосовно: 

1) відміни ліцензування діяльності арбітражних керуючих та 

заборони їх діяльності без наявності договору страхування ризиків; 

2) припинення процедури банкрутства за відсутності боржника; 

3) розширення компетенцій господарського суду, який може 

вирішувати усі майнові права,  

4) розширення переліку підстав для оскарження угод боржника ще 

до порушення судової справи про банкрутство, наявність яких дає 

можливість уникнути судового розгляду та зберегти репутацію 

боржника. До таких підстав слід віднести такі як виконання боржником 

майнових зобов’язань раніше встановленого строку, безкоштовне 
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здійснення боржником відчуження майна, прийняття на себе зобов'язань 

без відповідних майнових дій іншої сторони, відмова від власних 

майнових вимог,  прийняття боржником заставних зобов’язань для 

виконання грошових вимог; 

5) покладення субсидіарної відповідальності за зобов’язання 

боржника у разі недостатності його майна  для задоволення вимог 

кредиторів на учасників або акціонерів, що підвищує рівень 

відповідальності останніх при аналізі та оцінці результатів фінансової 

діяльності підприємства; 

6) підвищення рівня проінформованості кредиторів щодо 

процедури банкрутства божника через офіційне оприлюднення 

оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-

сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Це 

сприятиме пришвидшенню процесу банкрутства, підвищенню рівня 

достовірності інформації щодо кількості кредиторів та обсягу майнових 

претензій; 

7) визначення порядку задоволення вимог тільки конкурсних 

кредиторів, які визнані господарським судом і перелік яких міститься в 

реєстру вимог кредиторів, що підвищить рівень правової грамотності 

суб’єктів господарювання у частині укладання та оскарження умов 

господарських угод;  

8) визначення ухвал та постанов, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку. 

Але на особливу увагу заслуговують такі нововведення в 

законодавчу базу з питань банкрутства як порядок проведення досудової 

санації та процедури ініціювання спрощеної процедури банкрутства 

боржника, що ліквідується самим власником. Автор вважає, що саме ці 

положення на теперішній час дають можливість більш гнучко адаптувати 

національне законодавство з питань неплатоспроможності та 

банкрутства до європейських правових норм та підвищити рівень 

цивілізованості вирішення цих питань у перспективі.   

Отже, питання правового регулювання процедури банкрутства в 

Україні знаходяться на стадії постійної доробки та оновлення відповідно 

до змін як в національній економіці, так і в міжнародному економічному 

середовищі. І саме адаптація національного законодавства сучасних 

міжнародних та європейських правових норм та цінностей є запорукою 

поглиблення європейського та міжнародного співробітництва 

вітчизняних суб’єктів господарювання. 
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Лавренюк Т.А., 

аспірант кафедри господарського права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧНОЇ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ЯК ІНСТРУМЕНТА 

РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 

Стан сучасного господарського законодавства важко назвати 

ідеальним. На сьогоднішній день, як слушно відмічає Задихайло Д.В., 

господарське законодавство відзначається надзвичайним обсягом і 

динамікою, значною кількістю колізій, особливим запитом на системний 

характер господарсько-правового регулювання враховуючи комплексну 

природу його об’єктів.  

Особливого значення в такий час набувають принципи права, як 

керівні, основоположні засади, що визначають сутність та зміст права, 

виходячи з моральних, політичних та економічних цінностей 

суспільства. 

Так, принципи права одночасно є правилами, що встановлюють 

зміст та спрямованість: 

- нормотворчої діяльності (висувають вимоги до нормотворчої 

діяльності та визначають зміст норм права); 

- правозастосування (ухвалення індивідуально – правових рішень 

та їх змісту, тлумачення норм права, безпосередньо регулюють 

правовідносин у разі наявності прогалин та колізій у праві). 

Попри таке вагоме значення принципів права у процесі правового 

регулювання, нажаль, тема принципів господарського права на сьогодні 

не є достатньо дослідженою, а цей ефективний засіб недостатньо 

використовується в якості інструмента регулювання суспільних 

відносин.  

Не має єдиного підходу до визначення змісту та класифікації 

принципів господарського права, а Господарський кодекс України 

містить ст. 5 «Конституційні основи правопорядку у сфері 

господарювання», ст. 6 «Загальні принципи господарювання», ст. 44 

«Принципи підприємницької діяльності», проте не має статті, яка б 

визначала принципи господарського права. 

Перш за все, починаючи дослідження принципів господарського 

права, слід зазначити про те, що галузеві принципи права є втіленням 
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загальних принципів, які, в свою чергу, є віддзеркаленням 

основоположних принципів права. При цьому принцип справедливості 

визнається мірою всього, визначальним основоположним принципом, на 

підставі якого будуються всі інші принципи права.  

Таким чином, галузеві принципи господарського права повинні 

бути втіленням таких основоположних принципів як справедливість, а 

також рівність, свобода та гуманізм. 

Наприклад, такий галузевий принцип господарського права як 

свобода підприємницької діяльності є проявом основоположного 

принципу свободи.  

Проявом принципу гуманізму в господарському праві можна 

визнати принцип соціальної спрямованості економіки. Відповідно до ч. 4 

ст. 13 Конституції України завданням держави є захист прав усіх 

суб’єктів права власності і господарювання, а також забезпечення 

соціальної спрямованості економіки. Ця мета визначає спрямованість 

держави у регулюванні господарських відносин, а принцип соціальної 

спрямованості економіки повинен бути провідним та покладений в 

основу побудови всіх інших принципів господарського права, як 

основоположних начал, що визначають основні засаді відповідної галузі 

права. 

Проблема юридичної інституалізації принципів господарського 

права виникає через комплексний характер цієї галузі, що повинна 

поєднати по суті протилежні інтереси (публічно-правовий та 

приватноправовий), а також через особливий склад господарських 

відносин, які є предметом регулювання галузі господарського права, та 

складаються із господарсько-виробничих (виникають між суб’єктами 

господарювання у процесі здійснення ними господарської діяльності); 

організаційно – господарських (складаються між суб’єктами 

господарювання та суб’єктами організаційно-господарських 

повноважень у процесі управління господарською діяльністю); 

внутрішньо-господарських, (складаються між структурними 

підрозділами суб’єкта господарювання). 

Вирішення цього завдання вбачається можливим у разі 

класифікації принципів господарського права за критерієм змісту 

господарських відносин (принципи, що притаманні господарсько-

виробничим правовідносинам, таки, що притаманні організаційно – 

господарським та ті, що притаманні внутрішньогосподарським 

правовідносинам). 
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Запропонована класифікація принципів господарського права 

повинна вирішити проблему поєднання приватно – правового та 

публічно – правового інтересів, що властива господарському праву, що 

одночасно наддасть можливість врахувати особливості, властиві 

кожному окремому виду господарських правовідносин. 

Також за допомогою відповідних принципів права вбачається за 

можливе вирішити складне завдання, що стоїть перед наукою 

господарського права, стосовно визначення можливих меж втручання 

державних органів у діяльність господарюючих суб’єктів. 

Пропонується запровадження принципу оптимального 

співвідношення приватних та публічних інтересів, який буде визначати 

обсяг можливого втручання держави у господарську діяльність суб’єктів 

господарювання, що є необхідним в умовах сучасної моделі ринкової 

економіки.  

Забезпечення принципу оптимального співвідношення приватних 

та публічних інтересів вбачається через застосування принципу 

наявності легітимної мети (що є загальним суспільним інтересом), а 

також загального принципу пропорційності (засіб, призначений для 

досягнення мети, повинен підходити для цієї мети; з усіх придатних має 

бути обрано той засіб, який найменше обмежує право суб’єкта 

господарювання; збиток суб’єкта господарювання від обмеження його 

права повинен бути пропорційним вигоді від досягнення поставленої 

мети). 

Легітимну мету, той загальний суспільний інтерес, якій дає 

підстави для можливості державного втручання, пропонується чітко 

зазначати в преамбулі закону, який регламентує функціональні обов’язки 

відповідного державного органу, і це повинно стати стандартом 

законодавчої техніки.  

Вказані принципи права повинні визначати подальшу 

направленість правового регулювання господарських відносин, 

впливаючи на зміст всього господарського законодавства. 

В разі втручання будь – якого державного органу в діяльність 

суб’єкта господарювання, якщо ці дії не будуть узгоджуватись із 

принципом оптимального співвідношення приватних та публічних 

інтересів, або буде відсутня легітимна мета (наявний суспільний 

інтерес), суб’єкт господарювання отримає можливість оскаржити 

відповідні дії державного органу до суду із посиланням на порушення 

відповідних принципів права. 



127 

 

Однак для того, щоб принципи господарського права набули ознак 

нормативності та мали статус керівних засад господарського 

законодавства, вони повинні бути закріплені в Господарському кодексі 

України як головному кодифікованому акті відповідної галузі права. 

В юридичні літературі сьогодні існує позиція про те, що принципи 

права є джерелом права та не потребують їх законодавчого закріплення. 

Здається така думка справедливою, однак такою, що не може бути 

реалізованою на сучасному етапі розвитку суспільства.  

Наприкінці хочеться зазначити, що принципи господарського 

права звичайно мають певні проблеми юридичної інституалізації, однак, 

це не може бути перепоною у їх застосуванні як ефективного 

інструмента регулювання господарських правовідносин та керівних 

засад господарського законодавства.  

 

Мазалова А.О., 

аспірант кафедри господарського права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ОКРЕМІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ 

Державно-приватне партнерство визначено серед ключових 

механізмів реалізації політики модернізації економіки України, 

вирішення важливих соціально-економічних проблем. Висока 

ефективність державно-приватного партнерства як форми взаємодії 

держави та бізнесу доведена досвідом багатьох країн світу.  

В Україні застосування державно-приватного партнерства 

унормовується Законом «Про державно-приватне партнерство» (від 1 

липня 2010 р. № 2404-VI з останніми змінами та доповненнями від 

24. 05. 2016 р.). Відповідно до ст. 1 Закону державно-приватне 

партнерство – це співробітництво між державою Україна, Автономною 

Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних 

державних органів та органів місцевого самоврядування (державними 

партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних 

підприємств, або фізичними особами-підприємцями (приватними 

партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, 

встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами, та 
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відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим 

Законом. 

Рушійною силою до такої співпраці є зацікавленість кожної із 

сторін. Для держави використання механізмів державно-приватного 

партнерства необхідно для подолання обмеженості бюджетних ресурсів 

у фінансуванні великих інвестиційних проектах, використання 

передового досвіду приватних компаній в управлінні проектами тощо, а 

для представника приватного бізнесу – одержання вигоди від такої 

співпраці.  

Публічно-приватне партнерство виникає у випадку збігу гостро 

виражених інтересів. Адже важливою особливістю цих відносин є, 

зокрема, їх договірна форма, яка за своєю правовою природою 

передбачає наявність таких правових феноменів, як свобода 

волевиявлення та свобода договору. Таким чином, державно-приватне 

партнерство може бути реалізованим у випадку збігу волевиявлень 

публічного і приватного партнерства. В той же час, такий збіг може 

відбутися з урахуванням інтересів цих партнерів та умов реалізації таких 

інтересів. Однією з таких умов для публічного партнера має бути 

масштабне публічне значення реалізації відповідного інвестиційного або 

виробничого проекту. Відповідно, таке публічне значення залежить від 

масштабу проекту та тієї суспільної громади, що є бенефіціаром його 

реалізації. Відтак, проект може мати загальнодержавне, галузеве, 

регіональне або місцеве значення.  

Для ефективної реалізації державно-приватного партнерства в 

Україні необхідно наладити логічну модель відносин між державою та 

бізнесом. Так, можна використати вже існуючу базу, наприклад 

прийнятий Міжпарламентською Асамблеєю країн СНД Модельний закон 

про публічно-приватне партнерство. Як зазначено у самому законі – він є 

рекомендаційним актом для забезпечення однакового та системного 

регулювання публічно-приватного партнерства.  

Розглянемо цей закон у порівняні із Законом України «Про 

державно-приватне партнерство». Перше, де ми бачимо розбіжності це 

різне формулювання терміну. В Україні застосовується термін 

«державно-приватне партнерство, що у порівнянні із Модельним 

законом дещо звужує дане поняття. Крім того, проект приватно-

публічного партнерства реалізовується за допомогою укладання угоди 

про публічно-приватне партнерство, що сприяє дотриманню усіх 

процедур, передбачених законом про таке партнерство.  
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Як відомо, від ефективності відповідних процедур  залежить  успіх 

самого проекту в цілому. На сьогоднішній день більшість країн йдуть 

шляхом удосконалення правового регулювання процедури вибору 

приватного партнера для проекту державно-приватного партнерства. 

Модельний закон передбачає дві процедури відбору приватного партнера 

– проведення конкурсу з визначенням такого партнера, а також, у певних 

випадах, проведення переговорів без проведення конкурсу. Порядок, 

коли вибір приватного партнера здійснюється за допомогою переговорів 

знайшов своє відображення і у Керівництві ЮНСІТРАЛ для 

законодавчих органів з проектів  в області інфраструктури, які 

фінансуються з приватних джерел, де зазначено, що застосування 

переговорів може бути виправдано у виключних випадках, де в межах 

визначеної процедури відповідний орган отримує дозвіл на проведення 

переговорів без проведення конкурсу з огляду на вагомі причини, 

пов’язані із публічним інтересом. 

Окрім цього, до особливо складних проектів Модельний закон 

передбачає можливість проведення конкурентного діалогу.  Це має місце 

тоді, коли публічний партнер не в змозі самостійно визначитись з 

найбільш вигідною формою реалізації проекту. У рамках конкурентного 

діалогу переговори тривають до тієї пори, доки не будуть вироблені одна 

чи декілька форм реалізації, по відношенню до яких будуть проводитися 

подальші процедури відбору приватного партнеру. Після завершення 

процедури діалогу його учасникам направляються запрошення надати 

пропозиції відповідно до обраної форми реалізації проекту. 

На відміну від Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» у Модельному законі врегульовані і певні фінансові 

відносини між партнерами. Угода про публічно-приватне партнерство є 

оплатною – для прибуткових проектів передбачається плата приватного 

партнера публічному, для соціально значущих – плата публічного 

партнера приватному за, так звану, доступність до об’єкту.  

Вітчизняний законодавець, на жаль, поза увагою залишив 

корпоративну форму державно-приватного партнерства. У Модельному 

законі навпаки – передбачена спільна участь партнерів у господарській 

організації, за допомогою якої і реалізуються проекти публічно-

приватного партнерства.  

Ще одну відмінність можна знайти у процедурі підготовки проекту 

державно-приватного партнерства. В Україні дуже складною є 

процедура прийняття рішення про доцільність здійснення проекту. 
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Модельний закон містить чіткі вимоги до проведення компетентної 

оцінки, а також передбачає залучення в процес територіальної громади 

шляхом проведення громадських слухань, котрі проводяться за 

результатами здійснення фінансово-економічного обґрунтування 

проекту. Окрім цього, Модельний закон регламентує відповідальність 

сторін за невиконання або неналежне виконання договору, тоді, як в 

Україні механізм компенсації збитків (як державі, так і приватному 

партнеру) відсутній. 

Таким чином, можна зробити висновок, що положення 

Модельного закону про публічно-приватне партнерство можна 

використати для удосконалення української моделі державно-приватного 

партнерства.  

 

Менів Я.О., 

аспірант кафедри господарського права, 

Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого 

 

ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ХОЛДИНГОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Системи суб’єктів господарської діяльності великого бізнесу 

здійснюють узгоджену економічну діяльність, що спрямована на 

зміцнення економічного впливу на ринку шляхом економічної 

концентрації. Це відбувається у встановлених законом правових формах, 

а саме у формі створення так званих асоційованих підприємств. Це 

дозволяє господарським організаціям великого бізнесу створювати у 

цілій низці галузей вітчизняної економіки олігополістичні структури 

розподілу потужностей шляхом об’єднанням економічних активів. 

Господарським Кодексом України ст. 126 визначено, що 

асоційовані підприємства (господарські організації) – це група суб’єктів 

господарювання - юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами 

економічної та/або організаційної залежності у формі участі в 

статутному капіталі та/або управлінні. Залежність між асоційованими 

підприємствами може бути простою і вирішальною. 

Проте варто вказати, що найчастіше організації великого бізнесу 

створюються у формі об’єднання компаній холдингову типу з 

розгалуженою системою корпоративних (дочірніх) підприємств, 

об’єднаних холдинговою компанією, що є найефективнішим 
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інструментом здобуття стратегічно-тактичних цілей підприємств з 

потужною концентрацією капіталу. Це зумовлено тим, що господарські 

організації великого бізнесу, як правило, акумулюють значний капітал, а 

тому переваги створення холдингових та дочірніх компаній пов’язані з 

ефектом масштабу виробництва. Об’єднуючи виробничий потенціал 

різних підприємств і господарських організацій, холдингові компанії 

можуть досягти за рахунок зменшення витрат і перерозподілу прибутку 

більшої ефективності у своїй діяльності. Крім того, об’єднання у 

холдингову групу дозволяє консолідувати значні кошти, що в свою чергу 

полегшує проведення деяких процесів у бізнесі фірми, наприклад 

рекламної компанії, розробки інноваційної продукції та налагодження 

випуску інноваційної продукції. 

Справедливо зазначити, що з точки зору прозорості для 

державного регулювання за діяльністю холдингова компанія являється 

найефективнішою формою кооперації в економіці. Зокрема, для 

забезпечення прозорості в податково-правових відносинах та уникнення 

відповідних негативних економічних явищ, як наприклад, використання 

внутрішнього трансфертного ціноутворення, що спостерігається у 

вертикально структурованих холдингах.  

Поява ж холдингових компаній в Україні, як вказує Лукач І.В., 

зумовлена низкою причин економічного характеру, а також необхідністю 

модифікації старої моделі вертикального управління державними 

підприємствами на засадах ринкової економіки та загальною тенденцією 

країни перехідною економікою до високої концентрації капіталів. 

Однак варто зазначити, що сучасні об’єднання підприємств 

холдингову типу великого бізнесу що за ступенем консолідації активів, 

кількісними та якісними показниками їх питомої ваги в масштабі 

економіки України, як такої, утворені та структуровані у формах, що 

імперативно майже не врегульовані чинним законодавством України. 

Створення таких груп в сфері господарювання ґрунтується на 

використанні диспозитивності правового регулювання відносин 

організації господарської діяльності такої форми. 

Нормативне регулювання діяльності компаній холдингову типу 

закріплене у Законі України «Про холдингові компанії України» (далі – 

Закон) від 15 березня 2006 року. Крім того, окремі положення щодо 

об’єднань підприємств, які стосуються і правового статусу холдингів, 

містяться у  Господарському кодексі України (далі – ГК), Законі України 

«Про акціонерні товариства» і деякими підзаконними нормативно-
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правовими актами. 

Якщо порівняти правове забезпечення холдингів в нашій країні і в 

світі, то в багатьох розвинених державах відсутні спеціальні законодавчі 

акти про холдинги, у тому числі в Німеччині, Франції, Великій Британії, 

Бразилії, Ірландії. У цих країнах правове забезпечення об’єднань 

юридичних осіб здійснюється за допомогою законодавства, що регулює 

організаційно-правові форми учасників таких об’єднань. 

Для сучасних організаційно-правових форм великого бізнесу 

характерний еволюційний сценарій розвитку. А із визначення, що 

міститься у Законі стає зрозумілим, що дочірні підприємства можуть 

утворюватися лише у формі публічних акціонерних товариств, що мають 

корпоративні права. Проте, в умова ринкової економіки, часто виникає 

ситуація, за якої підприємства холдингову типу утворюються стихійно, 

шляхом об’єднання декількох господарюючих суб’єктів, які не завжди 

функціонують у формі публічного акціонерного товариства. Це можуть 

бути і просто приватні підприємства. Господарська організація, що 

створена в будь-якій іншій організаційно-правовій формі, ніж публічне 

акціонерне товариство, навіть за умови володіння, користування та 

розпорядження холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, 

паїв) надзвичайно великої кількості відповідних підприємств не може 

бути кваліфікована як холдингова компанія. Це не перешкоджає 

визнавати такі компанії асоційованими підприємствами, пов’язаними 

особами згідно із ГК України, Законом України «Про акціонерні 

товариства», Податковим кодексом України тощо. Такий порядок, як 

зазначає Задихайло Д.В., виводить за дужки правової кваліфікації 

численні випадки створення, зокрема, так званих сімейних холдингів. 

Важливо підкреслити інше, названим визначенням створюється ситуація, 

коли формально феномен холдингових груп суб'єктів господарювання 

законодавцем ураховано, але таким чином, що застосувати створену 

конструкцію до реальних суспільних відносин консолідації економічних 

активів не виявляється можливим.  

А отже, вимогу, яку ставить законодавець до організаційно-

правової форми залежних підприємств у структури холдингової компанії 

здається необґрунтованою.  

У той же час слід визнати, що суттєві недоліки законодавства 

дозволяють підприємствам великого бізнесу, які створені у формі 

холдингових компаній, реалізовувати окремі економічні стратегії. 

Наприклад, це трансфертне ціноутворення, створення офшорних центрів 
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прибутку, тощо.  

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. Закон України «Про 

холдингові компанії в Україні», як показала практика, не забезпечує 

стійкості і прозорості холдингових відносин. Це призводить до 

відсутності розуміння того, що насправді відбувається у структурі 

холдингового ланцюгу, а також до появи субхолдингових відносин, 

вертикальних холдингів. 
 

Старікова Н.М., 

аспірант кафедри цивільного права та процесу, 

Харківський національний університет 

внутрішніх справ 

 

ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ЯК ФОРМА 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

НЕВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ) 

Запровадження в Україні допоміжних репродуктивних технологій 

у дев’яності роки минулого сторіччя поставило перед правниками багато 

питань правового характеру щодо правового забезпечення відносин, які 

складаються у сфері застосування допоміжних репродуктивних 

технологій. Загалом 10-15 відсотків українських сімей страждають від 

безпліддя, за даними державної статистики, в Україні у 2016 р. було 

зареєстровано 38 998 випадків жіночого безпліддя (77,67 % серед усіх 

випадків жіночого і чоловічого безпліддя) та 11 210 випадків чоловічого 

безпліддя (22,32 % відповідно). Тридцятирічний досвід застосування 

допоміжних репродуктивних технологій (далі – ДРТ) засвідчив, що 

недосконалість правового регулювання відносин у цій сфері, їх 

ризиковість зумовлює учасників таких відносин більш ретельно 

врегульовувати свої права та обов’язки за договором. Одним із видів 

договорів, які опосередковують відносини з надання ДРТ, є договір 

сурогатного материнства, який в правозастосовній практиці може мати 

різні найменування, зокрема договір про виношування вагітності 

сурогатною матір’ю, договір про надання послуг сурогатної матері тощо. 
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Зважаючи на алеаторний характер цього договору, сторони намагаються 

всіма правовими засобами забезпечити як належне виконання цього 

договору, так й передбачити певні майнові санкції за невиконання чи 

неналежне виконання договору сурогатного материнства.  

Відповідно до пунктів 3, 4 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі 

порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені 

договором або законом, зокрема,  сплата неустойки, відшкодування 

збитків та моральної шкоди. Стаття 22 ЦК України, що має назву 

«Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової 

шкоди», надає підстави для висновку, що збитки є різновидом майнової 

шкоди. Саме відшкодування майнової шкоди, завданої невиконанням чи 

неналежним виконанням договору сурогатного материнства, є дієвим 

способом захисту порушених прав учасників ДРТ й формою цивільно-

правової  відповідальності.  

Аналіз судових рішень, розміщених у Єдиному державному 

реєстрі судових рішень, свідчить, що спори між учасниками ДРТ 

виникають найчастіше з приводу визначення походження дитини, 

визнання (оспорювання) материнства (батьківства). Проте, предметом 

судового розгляду вже є й спори про відшкодування майнової шкоди, 

завданої невиконанням договору сурогатного материнства. Судова 

практика розгляду таких спорів ще перебуває у стадії свого становлення, 

це поодинокі випадки, коли спір між учасниками ДРТ стає предметом 

судового розгляду, що викликає підвищений науковий інтерес з позиції 

їх дослідження й формування усталеної судової практики. Так, 14 

листопада 2016 р. ОСОБА_4 і ОСОБА_5 звернулися до Чернівецького 

районного суду Вінницької області з позовом до ОСОБА_6 про 

відшкодування шкоди, заподіяної невиконанням договору про 

виношування вагітності сурогатною матір’ю, укладеного 27 липня 2016 

р. У позові просили стягнути з сурогатної матері на користь позивачів 

солідарно 124 352,17 грн., що включає в себе: суму неустойки в розмірі 9 

000 грн. та понесені витрати на оплату медичних послуг, аналізів, 

лікування, витрати на проїзд, харчування відповідача в розмірі 115 

352,17 гр. Також ОСОБА_4 просила стягнути з відповідача на свою 

користь суму моральної шкоди 30 000 грн. та 970,24 грн. витрат на 

лікування. ОСОБА_5 просив стягнути на свою користь з відповідача 20 

000 грн. моральної шкоди. Позивачі обґрунтовували позов тим, що 

відповідачем було здійснено наступні порушення п. 4.14 договору про 

виношування вагітності сурогатною матір’ю: 1) неприйняття лікування 
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після першого виявлення уроплазми; 2) недопроходження повного курсу 

лікування уроплазми після повторного аналізу; 3) неприбуття на огляд 

лікаря 24 жовтня 2016 р.; 4) неприбуття на огляд лікаря 25 жовтня 2016 

р.; 5) неприймання першого курсу ліків від уроплазми; 6) не 

проходження до кінця другого курсу лікування від уроплазми. Рішенням 

Чернівецького районного суду Вінницької області від 26 січня 2017 р. в 

задоволенні позовних вимог ОСОБА_4 і ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про 

відшкодування шкоди, заподіяної невиконанням договору про 

виношування вагітності сурогатною матір’ю, відмовлено.  

Рішенням Апеляційного суду Вінницької області від 27 квітня 

2017 р. у справі № 150/628/16-ц рішення Чернівецького районного суду 

Вінницької області від 26 січня 2017 р. скасовано і позов задоволено 

частково. Судом встановлено, що договором про виношування вагітності 

сурогатною матір’ю передбачена відповідальність за неналежне 

виконання умов договору, а саме: пунктом 4.14. передбачено, що 

виконавець сплачує неустойку у розмірі 1 500 грн. за кожен випадок 

порушення без поважної причини запланованих лікарем клініки чи 

лікарем іншого медичного закладу, обраного замовником, заходів 

(огляди, процедури, дослідження, лікування тощо), а також медичних 

приписів, рекомендацій, обмежень. Виконавець зобов’язується кожного 

разу сплачувати штраф в розмірі 1 000 грн. за відмову від зустрічі з 

замовником на його вимогу, якщо вона була безпідставною 

(необгрунтованою) (п. 4.15.). Виконавець повертає замовнику усі кошти, 

що були їй сплачені замовниками в ході виконання цього договору та 

витрати на проведення програми «Сурогатне материнство», а також 

сплачує штраф в розмірі 200 % від компенсації, визначеної у п. 4.1.2. 

цього договору, якщо виконавець самостійно прийняла рішення або 

здійснила дії (бездіяльність), що не були узгоджені з замовником та/або 

лікарем медичного закладу (клініки), обраного замовником та стали 

причиною переривання вагітності (викидня), яка настала в результаті 

програми «Сурогатне материнство», та/або здійснила аборт, та/або 

самостійно перервала вагітність, або навмисно вчинила дії, направлені на 

переривання такої вагітності, для чого не було медичних показань та/або 

не узгоджено з лікарем медичного закладу (клініки), визначеного 

замовником (п. 4.16.). Вимог щодо сплати штрафу в розмірі 200% від 

компенсації, визначеної у п. 4.1.2 договору, позивачі не заявляли. У 

позовній заяві позивачі заявляли вимогу про сплату відповідачем 

неустойки розміром 1 500 грн. за допущені відповідачем шість порушень 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/66329075
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умов договору на загальну суму 9 000 грн., у задоволенні якої суд першої 

інстанції відмовив, що позивачами не було оскаржено. Таким чином, за 

умовами укладеного договору відповідач зобов’язана повернути 

позивачам усі кошти, що були їй сплачені позивачами в ході виконання 

цього договору та витрати на проведення програми «Сурогатне 

материнство», оскільки ОСОБА_6 самостійно прийняла рішення, яке не 

було узгоджено із позивачами, про невиконання умов договору без 

причин. По справі встановлено, що позивачі понесли витрати на суму 21 

835,66 грн., що складається із: оплати залізничного квитка, переказу по 

програмі, переказу на проїзд, переказу на карту відповідача, витрати на 

лікування, дослідження, консультацію ОСОБА_6, придбання ліків, 

оплату медичних послуг.   

Апеляційний суд Вінницької області прийняв рішення стягнути з 

ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 і ОСОБА_5 21 835,66 грн. (двадцять 

одна тисяча вісімсот тридцять п’ять гривень 66 копійок), в рівних 

частинах кожному, шкоди, заподіяної невиконанням договору про 

виношування вагітності сурогатною матір’ю. На зазначене рішення було 

подано касаційну скаргу й було відкрито касаційне провадження у 

справі. 

Отже, відшкодування майнової шкоди, завданої невиконанням 

договору сурогатного материнства, все частіше застосовується як дієвий 

спосіб захисту порушених прав учасників ДРТ за умови надання доказів, 

що підтверджують як порушення договору, так й майнові витрати сторін.  

 

Омаров А.М., 

аспірант кафедри господарського права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ 

 МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Є ЗАПОРУКОЮ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

В умовах активного розвитку ринкової економіки в Україні, роль 

та значення малого бізнесу не викликає сумнівів. Малий бізнес історично 

і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового 

середовища. На сьогодні, найважливішою метою для нашої держави є: 

ріст економіки, стимулювання високого рівня зайнятості населення, 

стабілізація рівня цін на споживчому ринку, забезпечення 
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зовнішньоторговельного балансу, розвитку верховенства права та 

покращення правової усвідомленості громадян. Всі зазначені цілі так чи 

інакше пов’язані з рівнем розвитку малого бізнесу в державі. Однак, 

розвиток малого бізнесу та економічні досягнення, що спричинені таким 

розвитком, на державному рівні можливі лише за умови правового та 

водночас економічно обґрунтованого підходу до стимулювання розвитку 

малого бізнесу в державі (спрощення діяльності, впровадження чіткої 

системи розподілу суб’єктів, надання преференцій, фінансування, 

зменшення податкової навантаження тощо), через чітку систему 

класифікації суб’єктів малого підприємництва. Виконання цього 

завдання потребує системного, якісного, структурного наукового 

вивчення цієї сфери суспільних відносин, визначення чіткої класифікації 

суб’єктів, прозорої та максимально відпрацьованої системи політичного, 

правового та фінансового впливу держави шляхом внесення ряду 

законодавчих змін та проведення кардинальних реформ. 

Ґрунтуючись на вищезазначеному, актуально впровадити таку 

класифікацію суб’єктів малого підприємництва, що дозволить державі 

ефективно впливати на розвиток економіки в Україні через кожного 

суб’єкта, особливо, через суб’єктів малого підприємництва. На цей час 

Законодавець визначив критерії класифікації суб’єктів господарювання, 

що закріплені у ч.3 ст. 55 ГКУ, а саме: кількість працюючих та дохід від 

будь-якої діяльності за рік. Тобто суб’єктами малого підприємництва є 

фізичні особи-особи підприємці або юридичні особи, будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня 

кількість працівників за звітній період (календарний рік) не перевищує 

10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 

еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 

Національного банку України. 

Але в частині бухгалтерського обліку до суб’єктів малого 

підприємництва не відносять такі юридичні особи як, довірчі товариства, 

страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та 

небанківські установи, тобто сфера фінансових послуг, а також суб’єкти 

підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є 

виробниками та імпортерами підакцизних товарів та інше. Таким чином, 

законодавець певною мірою виділив ще один критерій – сфера діяльності 

суб’єкта господарювання. Інакше кажучи, суб’єкти господарювання, що 

здійснюють господарську діяльність у певних секторах економіки 

підпадають під загальне визначення «суб’єкт малого підприємництва», 
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однак, не належить до таких суб’єктів, та не підпадають під поняття 

«суб’єкт малого підприємництва» та не мають можливість отримувати 

преференції від держави. 

Особливістю для малого бізнесу є окремий спеціальний 

податковий режим, що класифікує суб’єктів господарювання за 

організаційно-правовою формою, кількістю працівників, обсягом 

доходу, сферою діяльністю. Більш того Законодавець визначив певні 

обмеження для засновників та учасників юридичних осіб, в разі якщо 

вони потребують підтримки та пом’якшень з боку фіскальних органів.  

Розглянувши законодавчі підходи до визначення класифікацій 

суб’єктів малого підприємництва, встановлено, що на сьогодні в Україні 

існує дві законодавчо закріплені, класифікації суб’єктів малого 

підприємництва, що в певних частинах суперечать одна одній. 

Враховуючи вищезазначене, вбачаємо за доцільне, розробити одну 

загальну класифікацію суб’єктів та привести у відповідність нормативно-

правові акти, з метою однозначного розуміння суб’єктів та 

відпрацювання правового підходу до даних суб’єктів. 

З урахуванням законодавчої класифікації, досліджень вчених з цієї 

тематики, пропонуємо наступну класифікацію суб’єктів малого 

підприємництва: 

 За кількістю працівників; 

 За обсягом річного доходу суб’єкта господарювання; 

 За організаційно-правовою формою; 

 Залежно від сфери діяльності (сектор економіки); 

 За місцем розташування суб’єкта господарювання (регіональний 

аспект); 

 За кількістю спожитих енергоресурсів. 

В сучасних умовах перехідного періоду від тіньової економіки слід 

внести в законодавство України критерій суттєвого обмеження 

можливості отримання статусу суб’єкта малого бізнесу. Суб’єкт малого 

підприємництва повинен володіти спеціальною правосуб’єктністю, що 

передбачає здійснення господарської діяльності у певному сектору 

економіки та створення фізичною особою виключно одного 

підприємства зі статусом «малий бізнес». Однак, у відповідь на 

обмеження можливості отримання статусу суб’єкта малого бізнесу 

держава повинна максимально реалізовувати цільові програми для 

підтримання певних секторів економіки, зменшення адміністративного 

тиску (дерегуляція, зменшення кількості дозвільних документів тощо), 
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зменшення податкового тиску (полегшення бухгалтерського обліку, 

зменшення кількості та зниження податків, надання податкових пільг та 

інше), розвивати мікрокредитування, стимулювати розвиток технологій, 

що зменшують енергоресурси, окремо розглядати перспективність 

регіонів та інше. 

Сьогодні мале підприємництво в кожній країні є рушійною силою 

та важливим елементом економіки. Успіх ринкових перетворень 

залежить в першу чергу від того як держава зможе підтримати малий 

бізнес, що зумовлює створення чіткої та логічної класифікації суб’єктів 

малого підприємництва. 
 

Старожилов В.В., 

здобувач кафедри земельного та аграрного права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ 

Демократизація управління справами сільськогосподарського 

кооперативу проявляється у визначенні вищого органу його управління – 

загальних зборів членів сільськогосподарського кооперативу. Основними 

правовими засадами, на яких базується управління кооперативом, є 

самоврядування, гласність, участь його членів у вирішенні питань 

діяльності кооперативу. Оскільки ст. 2 Закону України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 року, № 469/97-ВР 

визначено, що загальні принципи, поняття та норми утворення, 

забезпечення функціонування, управління та ліквідації 

сільськогосподарського кооперативу і кооперативних об’єднань, 

контроль за їх діяльністю, права та обов’язки їх членів, формування 

майна, фондів, цін і тарифів на продукцію та послуги, а також трудові 

відносини у таких кооперативах та об’єднаннях регулюються Законом 

«Про кооперацію», то в питанні правового регулювання створення та 

функціонування вищих органів управління сільськогосподарського 

кооперативу доцільно звернутися до останнього нормативно-правового 

акту. 

Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року, № 1087-

IV (далі – Закон), положення якого поширюються також і на 

сільськогосподарські кооперативи, визначає вищим органом управління 
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кооперативів загальні збори членів кооперативу. 

До компетенції виключно загальних зборів членів 

сільськогосподарського кооперативу відповідно до Закону віднесено 

низку повноважень, що умовно можна поділити на установчі, майнові, 

організаційні й контрольні. Так, до установчих повноважень загальних 

зборів членів названого кооперативу слід віднести: (а) затвердження 

статуту кооперативу та внесення до нього змін; (б) утворення органів 

управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших 

органів кооперативу; (в) затвердження рішення правління або голови 

правління про прийняття нових членів та припинення членства; 

(г) прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу. 

Майновими є такі повноваження вищого органу управління 

сільськогосподарського кооперативу: (а) затвердження порядку 

розподілу доходу кооперативу; (б) визначення розмірів вступного і 

членського внесків та паїв; (в) визначення розмірів, порядку формування 

та використання фондів кооперативу; (г) визначення розмірів оплати 

праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також 

кошторису на утримання апарату органів управління та органів 

контролю за діяльністю кооперативу; (д) затвердження річного звіту і 

балансу кооперативу; (е) прийняття рішень щодо володіння, 

користування та розпорядження майном. 

Серед організаційних повноважень розглядуваного органу 

управління сільськогосподарського кооперативу варто назвати (а) 

прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об’єднань й 

(б) утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів 

найманих працівників, а контрольних – заслуховування звітів його 

органів управління і органів контролю. 

Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції 

цього вищу органу управління можуть бути віднесені й інші питання 

діяльності сільськогосподарського кооперативу. 

За загальним правилом, загальні збори скликаються за потребою 

але не рідше одного разу на рік. На сьогодні законодавством України не 

передбачено інших, ніж «очна» форма проведення загальних зборів 

членів сільськогосподарських кооперативів, хоча окремі вчені 

допускають можливість проведення загальних зборів «заочних», шляхом 

опитування членів кооперативу, або ж підписання так званих «обхідних 

листків». У деяких зарубіжних країнах члени даних кооперативів можуть 

голосувати за дорученням або навіть поштою. Вважаємо, що 
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запровадження «заочної» форми голосування на загальних зборах є 

обґрунтованим, виходячи із специфіки здійснення сільськогосподарської 

діяльності та зайнятості членів кооперативу, приміром, на невідкладних 

роботах під час посівної кампанії або ж збирання врожаю. 

В аспекті з’ясування складу загальних зборів членів 

сільськогосподарського кооперативу зауважимо, що рішення про 

створення цієї юридичної особи приймається на установчих зборах 

засновниками кооперативу. У залежності від того, про який кооператив 

йдеться (про виробничий або ж про обслуговуючий), його засновниками 

можуть виступати фізичні та/або юридичні особи. Оскільки кількість 

членів кооперативу не може бути меншою трьох, то закономірним є 

висновок, що мінімальна кількість засновників сільськогосподарського 

кооперативу також має становити принаймні три особи. Абсолютно 

логічним є те, що засновники сільськогосподарського кооперативу після 

його державної реєстрації набувають статусу членів такого об’єднання та 

автоматично формують склад загальних зборів членів такого 

кооперативу. 

У подальшому, після державної реєстрації кооперативу, його 

членами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють 

через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, 

визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і 

користуються правом ухвального голосу. Саме це право ухвального 

голосу реалізується усіма членами кооперативу при участі у загальних 

зборах його членів. Іншими словами, членами сільськогосподарського 

кооперативу (а відповідно й учасниками його загальних зборів) є як 

особи, які заснували кооператив, так і ті, що вступили до нього вже після 

створення. 

Окрім того, в кооперативах, у тому числі сільськогосподарських, 

трудову участь разом із членами кооперативу можуть брати й особи, які 

працюють за трудовим договором (контрактом). Вказані особи не 

наділяються статусом членів кооперативу, а тому не беруть участі у 

загальних зборах та не здійснюють управління кооперативом. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

загальними зборами членів сільськогосподарського кооперативу слід 

вважати колегіальний орган, який формують усі члени кооперативу, 

яким законом надано право приймати будь-які рішення з приводу 

управління цим сільськогосподарським підприємством. 
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ЩОДО СУТНОСТІ ПРОЦЕДУР У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ 

Вивчення літературних джерел та аналіз правозастосовчої 

практики свідчить, підходи до розуміння юридичної природи процедур в 

праві фактично можна поділити на три групи. Так, представниками 

загальнотеоретичної науки, галузевих наук, в тому числі й земельного 

права, виокремлюються такі підходи, як діяльнісний, системний та 

алгоритмічний. 

Виходячи із положень системного підходу, процедуру слід 

визнавати правовідношенням. Цей підхід наявний як у працях теоретиків 

права, так і в працях представників земельно-правової наукової думки. 

Перш за все, звернемося до  витоків такого розуміння юридичної 

процедури у праві в цілому. Першим таку ідею висловив В.М. Щеглов. 

Він, зокрема, зазначав, що правова процедура – це не діяльність. Автор 

підкреслював, що процедуру становлять лише певні правовідносини, 

оскільки останні, будучи різновидом суспільних відносин, вже містять в 

собі поведінку суб’єктів. В юридичній літературі акцентується увага на 

тому, що юридична процедура, будучи правовою категорією, повинна 

визначатися із іншими правовими категоріями, якою виступає конкретне 

правовідношення. Серед представників земельно-правової наукової 

думки також є прихильники системного підходу до розуміння процедур 

у праві.  

Отже, говорячи про методологічну основу системного підходу до 

розуміння процедур в земельному праві, тобто фактичне ототожнення їх 

із правовідносинами, наявні два основних положення. Перше – це 

віднесення поведінки суб’єктів до складу правовідносин, а друге, в свою 

чергу, зводиться до належності процедури до змісту правовідносин. 

Уявляється, що дотримання у розумінні процедур у земельному 

праві системного підходу та ототожнення їх юридичної природи із 

правовідносинами навряд чи можна вважати вдалим. 

Не потребують аргументації положення щодо складу 

правовідносин. Вони давно доведені, обґрунтовані та не викликають 

сумнівів. До складу земельних правовідносин прийнято включати їх 

об’єкт, суб’єкт та зміст. Аналізуючи твердження відносно того, що 
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поведінка суб’єктів включається до складу правовідносин, слід вирішити 

питання про те, яке саме місце вона має займати у складі правовідносин. 

Загальновизнаним є положення про те, що процедура – це система 

юридично значущих дій. Отже такі дії треба вважати або об’єктом, або 

суб’єктом, чи змістом правовідносин. Але такий висновок уявляється 

недоречним.  

Фактично, слідування положенням системного підходу можна 

вважати певною помилкою, яка викликана наступною обставиною. Будь-

яке правове явище можна прирівняти до категорії правовідносини. Це 

викликано тим, що всі, без виключення, правові явища, в тому числі й 

процедури в земельному праві, знаходять своє відтворення у 

правовідносинах. Проте, абсолютно помилковим слід вважати 

поглинання земельно-правових процедур категорією «земельні 

правовідносини». 

Наступний підхід, до аналізу якого слід звернутися – це так званий 

діяльнісний підхід. Його сутність полягає у тому, що процедура 

розглядається як сукупність послідовно вчинюваних дій, які мають 

юридичне значення. При цьому, відсутній будь-який зв'язок із 

правовідносинами.  

Вчені розглядають процедуру у аспекті ізольованих дій, які 

наділені юридичним значенням. Недоліком такого підходу можна 

назвати відсутність будь-якого зв'язку між вчиненням таких дій та 

бажаним результатом. З цим не можна погодитися, оскільки доведено, 

що мотивом, яким скеровуються дії відповідного суб’єкта процедурної 

діяльності, виступає бажання настання певного соціального блага 

земельно-правової спрямованості. Крім того, як неодноразово 

зазначалося, дії, що вчиняються відповідним суб’єктом, перебувають у 

системних зв’язках одна із одною. Проте прихильники діяльнісного 

підходу до розуміння процедур обходять це питання у своїх 

дослідженнях. 

Говорячи в цілому про сукупність, а не системність у розумінні 

характеру зв’язків у земельно-правових процедурах, слід зауважити, що 

всі прояви врегульованої законом, активної поведінки суб’єктів 

земельного права що знаходяться у сукупності один до одного, при 

послідовному виконанні створюють процедуру. З таким твердженням 

навряд чи можна погодитися. Це обумовлено тим, що таке розуміння 

процедури в земельному праві суперечить її сутності та ознакам, 

призводить до неправильного тлумачення багатьох спеціальних 
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земельно-правових термінів, неналежного застосування норм 

матеріального права, неможливості належної реалізації прав суб’єктами 

земельних відносин та виконання ними обов’язків. Крім того, даний 

підхід суперечить доктринальним положенням правової науки. 

В сучасній юридичній літературі виділяється ще один самостійний 

підхід до розуміння правової процедури. Його прийнято називати  

алгоритмічним підходом. Зазначений підхід зумовлений специфікою 

правового типу і правової форми регуляції соціальних відносин, 

внутрішньо притаманними праву як регулятору такими властивостями і 

характеристиками, як абстрактна загальність, формальна визначеність, 

системність, загальнозначуща і загальнообов’язкова конкретизація тощо. 

Як уявляється, викладене розуміння процедури слід вважати вдалим, 

оскільки воно найбільш повно відображує сутність цього правового 

явища. Так, більш детально розглядаючи правові приписи, якими 

врегульовано здійснення процедур, можна дійти висновку, що всі дії 

відповідних суб’єктів здійснення земельно-правових процедур 

вибудовані у специфічну систему. Її сутність полягає в тому, що одна 

дія, яка наділена певним юридичним значенням, тягне за собою 

необхідність здійснення наступної, передбаченої законом дії. Знову ж 

таки, наступна дія, яка визначена законодавством, як необхідна для 

досягнення результату, тісно пов’язана із попередньою, а наслідком її 

виконання виступає, в тому числі, й необхідність здійснення наступної 

дії. Така низка послідовностей зберігається до моменту досягнення 

бажаного результату у вигляді суспільних благ земельно-правової 

спрямованості. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОДИФІКАЦІЇ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Прийняття та введення в дію Господарського кодексу України 

(далі – ГК України) сприяло формуванню нормативно-правового масиву 

господарського законодавства України, а отже виокремлення 

господарського законодавства від інших галузей у системі законодавства 

України. Незважаючи на це, останнім часом активно обговорюється ідея 
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доцільності скасування чи збереження ГК України, котрий на думку 

багатьох правників призводить до зменшення ділової активності 

суб’єктів господарювання, гальмування розвитку підприємництва та 

зниження рівня ефективності суспільного виробництва.  

Серед конкретних причин необхідності проведення декодифікації 

зазначають наявність чималої кількості колізій з Цивільним кодексом 

України (далі – ЦК України); віднесення до сфери регулювання ГК 

України питань, що врегульовані профільними законами; невідповідність 

положень ГК України відповідним актам розвинених торгових країн та 

міжнародним стандартам; застосування методів адміністративного 

примусу, що призводить до надмірного втручання держави у 

господарські відносини; наявність застарілої термінології, застосування 

недосконалої юридичної техніки. Вищезазначені проблеми заслуговують 

уваги ще й з урахуванням процесів євроінтеграції, вступу країни до 

різноманітних організацій, таких як СОТ, та спробами привести 

нормативно-правову базу у відповідність до європейських стандартів. 

Варто наголосити, що досі так і не було запропоновано вдалішої 

альтернативи для забезпечення регулювання господарських відносин, 

аніж чинний кодекс. Крім того, можливі економічні та правові наслідки 

скасування ГК ще ніхто детально не досліджував. Саме тому 

доцільнішим вбачається реформування системи правового регулювання 

зазначеної сфери зі збереженням єдиного консолідованого акту. 

По-перше, кодифікація як найбільш досконала форма 

систематизації законодавства сприяє посиленню стабільності 

законодавства, ліквідації колізій, створенню чіткої, заснованої 

на науковому підґрунті системи нормативних актів. У процесі здійснення 

кодифікаційної діяльності стає можливим вирішення таких 

взаємопов’язаних завдань, як удосконалення змісту й форми 

законодавства, а також забезпечення відносної стабільності його форми 

та змісту.  Ідея ж кодифікації господарського законодавства 

започаткована не наукою, а практикою, й обумовлена необхідністю 

вирішення правозастосовчих питань, адже правотворчість об’єктивно 

тяжіє до реальних потреб суспільних відносин, та, зрештою, має певні 

об’єктивні закономірності, що вказують на напрями подальшого 

економіко-правового розвитку. Декодифікація ж поверне Україну до 

часів свавільної безсистемності публічного економічного порядку. 

По-друге, ГКУ регулює низку правовідносин, котрі перебувають 

поза межами сфери правової регламентації ЦК України та інших 
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законодавчими актами (наприклад, господарювання підприємств різних 

форм власності, застосування адміністративно-господарських санкцій 

тощо). Лише завдяки цьому Кодексу встановлення дискримінаційних 

тарифів визнається зловживанням монопольного становища на ринку, 

запроваджується інститут концесійної діяльності та комерційного 

посередництва, встановлюються особливості укладання господарських 

договорів тощо. З іншого боку, не заперечується потреба у 

реформуванні, а зокрема модернізації перерахованих положень, так як 

існують проблеми із застосуванням їх на практиці при вирішенні 

господарських спорів. Доцільним вбачається усунення недоліків 

юридичної техніки, зокрема надмірно складної структури зазначених 

норм та інститутів, а також приведення їх змісту до вимог сучасного 

економічного правопорядку. 

По-третє, ключовим завданням ГКУ є забезпечення свободи 

підприємницької діяльності у межах суспільного господарського 

простору: поряд з визнанням приватних інтересів підтримуються та 

захищаються соціальні потреби держави та населення України, що 

створює передумови для гармонійного поєднання приватноправових і 

публічно-правових засобів регулювання. Визначальним є той факт, що 

всі суб’єкти господарювання ставляться у рівне становище щодо вимог 

існуючого порядку, що є основою взаємовигідного існування бізнесу та 

влади. Прихильники ж ідеї декодифікації стверджують, що чинний ГКУ 

лише декларативно запроваджує принцип свободи підприємницької 

діяльності і при цьому містить положення, котрі суттєво обмежують 

свободу договору та створюють умови для надмірного втручання 

держави у сферу підприємницької діяльності. Навіть якщо погодитися з 

цією позицією, докорінних змін потребує безпосередньо зміст чинних 

положень ГК України, а саме перерозподіл системи прав та обов’язків 

приватних та публічних елементів з метою досягнення належного рівня 

дерегуляції господарських відносин з одночасним збереженням 

кодифікованої форми, котра не є причиною виникнення вищезазначених 

недоліків.  

По-третє, ГК України здійснює регулювання тих правовідносин за 

участю публічно-правового елементу, котрі не можуть бути 

імплементовані в цивільне законодавство. Прикладом слугують норми, 

що встановлюють порядок участі держави й місцевого самоврядування у 

сфері господарювання, захист від монополізму, підтримку промисловості 

тощо. Проблему ж наявності чималої кількості колізій чинного ГК 
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України з ЦК України слід вирішувати подальшим узгодженням 

положень обох актів, при чому шляхом внесення відповідних змін до 

обох кодексів, оскільки ЦК України як фундаментальний кодифікований 

акт приватного права не повинен надмірно втручатися у сферу 

регулювання господарського права. Достатньою, як приклад, була б 

регламентація основних засад правового режиму діяльності юридичних 

осіб саме ЦК України, а встановлення специфіки окремих форм та видів 

діяльності вже ГК України. 

По-четверте, саме ГК України створив засади для розвитку 

чинного масиву господарського законодавства. Зокрема, після прийняття 

нових ЦК та ГК України було прийнято більше десяти законів, що 

передбачили право господарського відання та/або оперативного 

управління;  правові, економічні, організаційні засади проведення 

державної реєстрації речових та інших прав, їх обтяжень; умови для 

функціонування ринку нерухомого майна; засади діяльності 

холдингових компаній в Україні; правові основи управління об’єктами 

державної власності; порядку створення, діяльності, припинення 

акціонерних товариств тощо. Проблему ж наявності низки колізій, 

прогалин та застарілих положень як у самому ГК України, так і в 

спеціальних Законах, слід вирішувати, започаткувавши процес 

глобального упорядкування та узгодження чинних нормативно-правових 

актів. Скасування ж ГК України призведе до необхідності прийняття 

низки нових законів, котрі за відсутності єдиного кодифікованого 

стрижневого акту не здатні будуть створити узгоджену нормативно-

правову базу для врегулювання широкого спектру господарських 

відносин. 

Таким чином, скасування Господарського кодексу України здатне 

призвести до дестабілізації та дезорганізації господарських відносин, 

сприяти виникненню значних суспільних витрат з приводу ліквідації та 

реорганізації існуючих форм підприємництва без очевидної економічної 

потреби та всупереч європейському досвіду. Кодифікація створює 

механізм реалізації завдань економічної політики держави в контексті 

формування правового порядку на засадах контролю, розподілу та 

гармонізації відносин у сфері господарювання з метою забезпечення 

економічного народовладдя. Подальше вдосконалення регулювання 

господарських відносин варто здійснювати шляхом усунення 

розбіжностей між ГК та ЦК України, вдосконалення та поглиблення 

кодифікації господарського законодавства та поглиблення узгодженості 
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профільних законів з метою поліпшення умов ведення бізнесу в України. 
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ДЕЯКІ ГОСПОДАРСЬКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

На сьогодні наша держава так й не виробила єдиної, спрямованої 

та адекватної відповідним сучасним умовам господарювання державної 

політики задля досягнення стратегічних цілей розвитку промисловості 

виробництва країни. І тому це питання є досить важливим і не 

вирішеним для України. Реалії сьогодення свідчать, що наразі, більш 

менш прогресуючими сферами промисловості у нашій державі є: 

харчова, металургійна та переробна. Але на жаль діючи нормативні 

правові акти, які регулюють дані питання, є принципово застарілими чи 

такими ,що не відповідають реаліям сьогодення. Через це можна 

вважати, що розгляд господарсько-правових проблем, які виникають у 

контексті існуючого промислового виробництва нашої держави та його 

інноваційної складової вбачається доцільним та перспективним. 

Варто зазначити, що промисловість є одним із найважливіших 

структурних елементів національної економіки будь-якої держави, 

ключовим завданням якої – належним чином забезпечити економічну та 

політичну безпеки країни, зберегти її економічну незалежність, створити 

суспільну модель інноваційного розвитку та підвищити добробут 

населення у цілому. В Україні, промисловість беззаперечно визначається 

провідною галуззю економіки, оскільки саме вона забезпечує усі інші 

галузі економіки знаряддями праці, сировиною та матеріалами, служить 

найбільш активним чинником науково-технічного прогресу і 

розширеного відтворення в цілому. 

На сьогоднішній день, промисловість в Україні має розгалужену 
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соціально-економічну, організаційну, технологічну, територіальну 

структури, завдяки чому її можна віднести до числа складних систем. 

Вона інтегрує досягнення науково-технологічного прогресу, виступаючи 

локомотивом трансформаційних перетворень на макро- та регіональному 

рівнях і є показником економічного потенціалу країни. Завдяки 

промисловості держава отримує 2/3 валютних надходжень від загального 

експорту товарів і послуг. 

Якщо переходити до безпосереднього висвітлення деяких питань з 

господарсько-правового аспекту, слід вести мову про те, що на 

сьогоднішній день, в нашій державі чинні затверджена Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від  9 липня 2008 р. № 947-р Концепція 

«Проекту загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 

промисловості на період до 2017 року». Так, основними проблемами, які 

були визначені в цій Концепції – це низькі темпи підвищення 

конкурентоспроможності промисловості, ефективності виробництва та 

інноваційного розвитку. Однією з основних загроз національній безпеці 

країни була визнана недостатня конкурентоспроможність промисловості: 

вітчизняна промисловість забезпечувала країну інноваційною 

продукцією лише на 25 – 30 %, а показники ефективності промислової 

діяльності були значно нижчі за рівень розвинутих країн Європи. Так, 

продуктивність праці була нижчою в 7 – 10 разів, а показники 

споживання матеріальних та енергетичних ресурсів – у 2 – 3 рази 

вищими. 

Водночас, у положеннях Загальнодержавної цільової економічної 

програми розвитку промисловості на період до 2020 року 

підкреслюється, що реалізація Державної програми розвитку 

промисловості на 2003 – 2011 роки, яка була затверджена постановою 

КМУ від 28 липня 2003 р. №1174, забезпечила позитивні зрушення в 

технологічному, економічному і соціальному стані промисловості, 

завдяки чому було досягнуто збільшення обсягів промислового 

виробництва в цілому за 2003 – 2011 рр. на 17,5 %. Але основними 

проблемними питаннями розвитку промисловості залишаються: 

недосконалість інвестиційно-кредитної системи, що спричиняло відплив 

власного капіталу, зменшення фінансових ресурсів та зниження рівня 

інноваційно-інвестиційної активності суб’єктів господарювання, низький 
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рівень наповнення внутрішнього ринку продукцією вітчизняного 

виробництва та ін. 

Ґрунтуючись на більш песимістичних, ніж оптимістичних, 

прогнозах експертів, можна сказати й щодо негативної динаміки в 

переробці продукції виноградарства і виноробства, яка на наш погляд, 

зберігатиметься ще досить довгий час. 

Так, політична ситуація в Криму призвела до втрати майже 

третини виноградників України та «відрізала від материка» найбільші 

виноробні компанії, які здійснюють переробку винограду. За останніми 

підрахунками Міністерства аграрної політики та продовольства України 

на території Криму налічувалося близько 25 тис. га плодоносних 

виноградників, через що півострів посідав друге місце за обсягом площ в 

Україні після Одеської області. Фінансові труднощі виробників 

виноградної продукції та економічна нестабільність в Україні зменшили 

попит на саджанці, у зв’язку з чим залишилось тільки три господарства, 

які займаються виробництвом. 

Також варто зазначити, що жорстка конкуренція на ринку вина зі 

світовими лідерами диктує необхідність підвищення якості 

виноградарської та виноробної продукції України, яка при цьому 

повинна супроводжуватися зниженням її собівартості. Істотним резервом 

зниження собівартості продукції виноградарства в Україні є підвищення 

врожайності винограду й ефективне його використання шляхом 

впровадження безвідходних технологій. 

Якщо казати про висновки, які можна підвести на сьогодні – має 

бути змінена стратегія розвитку промисловості України. Завданням 

промислового розвитку має стати створення сучасного, інтегрованого у 

світове виробництво промислового комплексу, здатного в умовах 

інтеграції та глобалізації вирішувати основні завдання соціально-

економічного розвитку. Це можливо на основі впровадження 

інноваційної моделі розвитку суспільства й формування ефективного 

інвестиційного клімату. Наприклад: розроблення певних правових 

механізмів регулювання інноваційної діяльності, які б реалізовувалися 

через створення державних програмних документів, впровадженні 

правових механізмів взаємодії всіх елементів національної інноваційної 

системи, з особливою увагою до встановлення правових форм взаємодії 
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суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, з 

одного боку, та суб’єктів господарювання промислового сектору 

економіки з метою практичного використання нових знань і технологій 

та впровадження у виробничу сферу інноваційних продуктів, 

встановлення контролю за дотриманням законодавчо встановлених 

вимог до здійснення інноваційної діяльності, встановлення захисту прав 

та інтересів учасників інноваційних систем. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри господарського 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Остапенко Ю.І. 

 

Ковальчук М.С., 

студентка Сумської філії 

Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

ПРОБЛЕМИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
1. Зміни в соціально-економічному житті суспільства наприкінці 

XX сторіччя кардинально вплинули на правову систему України. Це 

обумовило визнання та закріплення багатоманітності форм власності та 

свободу економічних відносин в Конституції України з подальшим 

розвитком в галузевому законодавстві. Важливу роль у становленні 

інституту права приватної власності відіграє цивільне право. 

Проблемі права власності, права приватної власності зокрема, у 

своїх дослідженнях приділяли увагу О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, 

Р.А. Майданник, Е.О. Суханов, Ю.К. Толстой, Е.О. Харитонов, 

Я.М. Шевченко та ін.  

2. У сучасних умовах все більшої актуальності набувають 

дослідження правової природи власності та визначення її місця в 

правовій системі держави, право приватної власності на земельну 

ділянку, здійснення права приватної власності, зміст права власності 

тощо. Адже від того, яке місце займає інститут права приватної 

власності, залежить, чи є держава демократичною і правовою. Категорія 

власності фактично завжди була предметом правових, філософських і 

соціологічних досліджень.  

3. Класична римська юриспруденція розкривала сутність власності 

через універсальну формулу – plena in re potestas, тобто, як повну владу 
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над річчю. Тисячолітня історія римського приватного права являє собою 

унікальну методологічну модель, що дозволяє простежити складні 

процеси становлення та розвитку права приватної власності, а також 

проаналізувати доцільність сприйняття кращих правових надбань. 

В Україні процес рецепції римського приватного права має свою 

історію і бере свій початок з Цивільного кодексу Східної Галичини 1797 

р. (який, нажаль, не мав безпосереднього впливу на цивільне право всієї 

України, а, в подальшому, з приходом радянської влади, взагалі 

нівелювалися приватноправові начала римського права) та продовжилась 

в кодифікації цивільного законодавства на початку ХХI століття.  

Суттєві перетворення, які відбулися в країні після проголошення її 

незалежності, обумовили принципові зміни у цивільно-правовій сфері і 

викликали необхідність закріплення нових засад правового регулювання 

відносин власності, у тому числі запозичення засад римського 

приватного права. 

4. Закріплення та регулювання правовідносин власності в Україні 

було продиктовано часом. Практика правозастосування дозволила 

виявити ряд практичних проблем, серед яких: скасування заборони 

відчуження права приватної власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення; імплементація англо-

американської моделі власності (права довірчої власності) до положень 

вітчизняного цивільного законодавства без можливості розчеплення 

правомочностей власника, що обумовлено континентальною моделлю; 

залишення розробниками господарського законодавства в господарських 

правовідносинах рудиментів радянської системи права оперативного 

управління та господарського відання; не вирішенням проблем реновації 

застарілого житлового фонду; невизначеність права приватної власності 

тощо. 

5. В Україні розвиток права приватної власності на землю 

розпочався в ситуації коли довгий час існувала монополія державної 

власності на землю, домінуючими були тенденції, які певною мірою є 

протилежними за своїм вектором щодо світових тенденцій генези права 

приватної власності на землю. Лише після прийняття Земельного 

кодексу була звернута увага на досягнення певного балансу між 

свободою власника земельної ділянки та суспільними інтересами у сфері 

використання землі. До сьогодні є невирішеною проблема мораторію на 

продаж земель сільськогосподарського призначення, що звужує права 

громадян України та перешкоджає формуванню конкурентоспроможних 
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господарств ринкового типу. 

6. Окремо в літературі виділяється питання змісту права власності. 

Пропонується розширити правомочності власника за рахунок права 

вимоги, права управління, права контролю, права захисту, що дозволить 

розкрити ще більші можливості права приватної власності в цивільному 

обороті. Разом із тим, подібна точка зору піддається критиці. 

Зазначається, що зазначені правомочності є похідними від тріади 

правомочностей власника, службовими по відношенню до них, їх 

законодавче закріплення здатне ускладнити існуючі правовідносини.  

6. На сьогодні назріла проблема законодавчого оновлення 

положень цивільного законодавства щодо регулювання відносин 

приватної власності. Неврегульованість основних положень права 

приватної власності призводить до відсутності чіткого розуміння у 

власника його прав та обов’язків, що ускладнює цивільні 

правовідносини. Вважається, що назріла необхідність прийняти закон 

«Про право приватної власності», де врегулювати положення, які на 

сьогодні не мають чіткого регулювання, або взагалі знаходяться поза 

межами правового регулювання. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, професор кафедри 

юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного 

університету внутрішніх справ Горобець Н.О. 
 

Косінова К.С., 

студентка 1 групи 6 курсу Інституту підготовки кадрів 

 для органів юстиції України, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
 

АУТСОРСИНГОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ 

В сучасних умовах актуальним для компаній є питання пошуку 

нових засобів підвищення конкурентоспроможності. У зв’язку з цим 

компанії стикаються із необхідністю зниження витрат, підвищення 

якості кінцевого продукту, а також концентрації зусиль на основних 

бізнес-процесах та функціях. Тому все частіше підприємства у своїй 

господарській діяльності прибігають до аутсорсингу як засобу, який 

дозволяє вирішити зазначені проблеми.  

Слід зазначити, що аутсорсинг розглядають у економічному та 

юридичному значенні. Починаючи із розуміння аутсорсингу з точки зору 
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економічного аспекту, слід сказати, що серед науковців точиться 

дискусія з цього приводу. Відтак, можна навести думку М. Козодаєва, 

який визначає аутсорсинг як передачу на тривалий час ведення певної 

непрофільної діяльності організації, яка по суті може самостійно її 

виконувати. О. Єрмошина зазначає, що аутсорсинг – це стратегія 

управління, що дає змогу оптимізувати функціонування організації за 

рахунок зосередження діяльності на головному напрямку. С. Пушкін  

надає таке визначення, як спосіб оптимізації діяльності підприємств за 

рахунок зосередження зусиль на основному предметі діяльності та 

передачі непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім 

спеціалізованим компаніям. Крім цього, Д. Хейвуд обґрунтовує, що 

аутсорсинг – це передача внутрішнього підрозділу підприємства та усіх 

пов’язаних з ним активів організації постачальнику послуг, який 

пропонує надавати відповідну послугу впродовж конкретного проміжку 

у часі за конкретну плату. Як бачимо, думки щодо розуміння 

аутсорсингу в економічному сенсі різняться. 

Розглядаючи аутсорсинг у правовому сенсі, слід сказати, що 

спеціальне законодавство, яке детально регулює аутсорсингові 

відносини, порядок укладання договорів та інших важливих питань 

відсутнє. Постановою НБУ від 02. 08. 2004 р. № 361 «Про схвалення 

Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем 

ризик-менеджменту в банках України» зазначено, що аутсорсинг – це 

виконання певних функцій і робіт, які традиційно є "внутрішніми"  і 

виконуються штатними  працівниками, шляхом залучення зовнішніх 

незалежних сторін на договірній основі. Використовується для 

оптимізації витрат і процесів у банку. Але дане визначення не дає чіткого 

розуміння щодо правової природи аутсорсингу. Ускладняється проблема 

й тим, що серед науковців також немає єдиної точки зору щодо правової 

природи договору аутсорсингу. Зокрема, існує три основні позиції. Суть 

першої полягає в тому, що аутсорсинг слід вважати тотожним договорам 

поставки, надання послуг, підряду або виконання робіт. Прихильниками 

такої позиції виступають такі вчені, як В. Витко та Г. Корнийчук, які 

обґрунтовують те, що немає жодних підстав виокремлювати договір 

аутсорсингу в окремий вид, оскільки він немає жодних специфічних 

ознак, а в результаті замовник отримує послуги, як і в вищезазначених 

договорах. Друга позиція зводиться до того, що аутсорсинг є 

самостійним господарсько-правовим договором. Зокрема, І. Єщенко 

зазначає, що аутсорсинг – це угода, в результаті здійснення якої одна 
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сторона (замовник) за винагороду передає свої функції, або види 

діяльності (виробничі, сировинні, фінансові тощо) або бізнес-процеси 

(маркетингові, фінансово-економічна ін.) іншій стороні аутсорсеру, який 

має необхідний персонал для виконання завдань замовника. Третя 

позиція полягає в тому, що договір аутсорсинг включає в себе ознаки 

цивільного, господарського та трудового договорів, а тому є змішаним.  

На нашу думку аутсорсинг слід розуміти як форму економічної 

кооперації, яка полягає у передачі основних чи обслуговуючих функцій 

компанією-замовником іншому суб’єкту (аутсорсеру), як правило, на 

договірній та довгостроковій основі та використовується компанією-

замовником з метою оптимізації витрат, підвищення рівня ефективності 

управління підприємством, а також якості кінцевого результату.  

Доцільним буде сказати, шо аутсорсинг поділяють на чимало 

видів. Серед класифікаційних ознак та видів можна виокремити такі 

основні, як, по-перше, в залежності від значущості функцій та бізнес-

процесів, які передаються аутсорсеру аутсорсинг поділяють на 

стратегічний та тактичний; по-друге, залежно від виду діяльності – на 

виробничий аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів, аутсорсинг знань та 

ІТ-аутсорсинг; по-третє, залежно від місця розташування компанії-

замовника та аутсорсера розрізняють інсорсинг, офшоринг, офшорний 

аутсорсинг; по-четверте, залежно від того чи є аутсорсер окремою 

компанією або підрозділом компанії-замовника виділяють зовнішній та 

внутрішній аутсорсинг.  

Ми вважаємо, що аутсорсинг доцільно розглядати з точки зору 

макроекономічного аспекту, оскільки при правильній державний політиці 

ауторсинг може виступати потужним засобом зміцнення національної 

економіки. Відтак, за допомогою аутсорсингу може бути хоча б частково 

вирішена проблема зайнятості населення, оскільки передача функцій на 

аутсорсинг іншій компанії потребує залучення додаткової робочої сили 

країні розташування аутсорсера. По-друге, отримуючи завдання від 

іноземного суб’єкта, зокрема ТНК, українська компанія – аутсорсер 

отримує доступ до новітніх технологій, які потім може впроваджувати в 

свою діяльність, розвиваючи тим самим своє виробництво. По-третє, 

аутсорсингові відносини дозволяють будувати стабільні економічні 

відносини із іноземними компаніями, що дозволяє поступово виходити на 

світовий ринок. По-четверте, українська компанія, яка виступає 

аутсорсером, при виникненні аутсорсингових відносин із ТНК, поступово 

може стати ланкою виробничих ланцюгів ТНК, що в перспективі стане 
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поштовхом для створення вітчизняних ТНК. Як було зазначено, однією з 

основних переваг застосовування аутсорсингу для вітчизняної економіки є 

доступ до новітніх технологій та ноу-хау. В даному випадку слід розглянути 

ситуацію, коли компанія-замовник передає на аутсорсинг іншій компанії 

виконання функцій, але із передачею власних розробок та технологій для 

виконання переданих функцій. Тобто вважливим є саме інноваційний 

аспект передачі функцій на аутсорсинг. В цій ситуації кожна із сторін 

отримує свої переваги, оскільки компанія-замовник отримує виконання 

функцій із меншими витратами за рахунок дешевої робочої сили, а 

компанія-виконавець - доступ до новітніх технологій. Важливим з правової 

точки зору є саме підстава та юридичне оформлення такої передачі. У 

зв’язку з цим, окрім договору аутсорсингу, між сторонами має укладатися 

ліцензійна угода. Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним 

договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл 

на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на 

умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього 

Кодексу та іншого закону. Більше того, головною метою для аутсорсера має 

бути отримання саме виключної ліцензії, оскільки це надасть можливість 

знизити конкурентність з іншими компаніями та поступово впроваджувати 

дані розробки у діяльність власної компанії. Таким чином, аутсорсингові 

відносини в цьому разі будуть охоплювати цілу низку договорів, а саме 

попередній договір, договір поставки, надання послуг або виконання робіт, 

а також ліцензійний договір. Тому можна дійти висновку про те, що договір 

аутсорсингу є типом господарсько-правових відносин, який охоплює кілька 

видів окремих господарсько-правових договорів.  

Проте розвиток вітчизняних компаній та активне використання 

ними аутсорсингу на світовому рівні неможливе без вдалої державної 

політики. Зокрема, вважливим для держави є створення сприятливих 

умов для залучення іноземних інвестицій, прийняття спеціального 

законодавства з метою усунення бар’єрів для використання аутсорсингу 

та укладання аутсорсингових договорів, введення спеціальних режимів 

для тих секторів економіки, які є стратегічно вважливими для держави 

для того, щоб отримувати замовлення на аутсорсинг від іноземних 

компаній, а за рахунок чого розвивати своє виробництво.  

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

кафедри господарського права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Задихайло Д.В. 
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Господарська діяльність вищих навчальних закладів (далі-ВНЗ) 

характеризується наданням споживачам – суб’єктам господарювання та 

громадянам послуг. У сфері відомчої освіти Міністерства внутрішніх 

справ України (далі-МВС України) в абсолютній більшості господарська 

діяльність пов’язана із наданням освітніх послуг. Метою освітніх послуг, 

які надаються ВНЗ системи МВС України – є задоволення потреб особи, 

суспільства та держави. Однією із важливих характеристик освітніх 

послуг є якість, що полягає у можливості задовольняти потреби 

споживача і суспільства. Якість освіти є категорією, що характеризує 

умови організації, склад і результативність процесу освіти, його 

відповідність потребам споживачів. Якість освітньої послуги визначає її 

ефективність, яка поділяється на економічну (визначається величиною 

витрат і її співвідношенням з одержаним продуктом, ефектом) та 

соціально-економічну (визначається відповідністю результатів 

діяльності соціальним та економічним цілям суспільства). 

Зазначимо, що питання організації управління діяльністю суб’єкта 

господарювання відомчого підпорядкування опосередковується 

організаційно-господарськими відносинами, закріпленими у статутних 

документах ВНЗ, затверджених МВС України. МВС України наділено 

господарською компетенцією стосовно ВНЗ, як розпорядника 

державного майна, його роль є ключовою в організації діяльності 

підпорядкованого йому суб’єкта господарювання. МВС України, в свою 

чергу, покладає обов’язок здійснювати господарське регулювання 

суб’єкта господарювання на керівника відповідного відомчого ВНЗ. 

Як слушно зазначив Деревянко Б.В., однією з найбільш серйозних 

проблем у сфері надання освітніх послуг ВНЗ МВС України є високий 

рівень суб’єктивізму в сфері господарського регулювання освітніх 

послуг. 

Небезпечність суб’єктивізму полягає у тому, що керівник ВНЗ 
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МВС України на власний розсуд свідомо приймає те чи інше помилкове 

рішення на користь тієї чи іншої особи або суб’єкта господарювання 

внаслідок власної особистої зацікавленості. У цьому випадку 

суб’єктивізм керівника відомчого ВНЗ знижує якість надання освітніх 

послуг споживачам. 

Для підвищення конкурентоспроможності ВНЗ системи МВС 

України необхідним є зниження суб’єктивізму в прийнятті рішень у 

сфері господарського управління. Здійснити це можна двома основними 

шляхами: 1) обмеженням повноважень керівників відомчих ВНЗ; 2) 

усуненням самих керівників ВНЗ від прийняття управлінських рішень у 

сфері господарського регулювання. У першому випадку необхідно 

розробити правила, за якими не матиме значення хто саме із посадових 

осіб ВНЗ відомчого підпорядкування підпише документ. Можливий 

варіант, коли колегіальний орган затверджуватиме певний порядок або 

правила здійснення діяльності ВНЗ. А керівник відомчого ВНЗ 

укладатиме договір про надання освітньої послуг з будь-ким, хто її 

потребує та відповідає умовам порядку чи правилам і у встановленому 

порядку звернувся до ВНЗ за отриманням освітньої послуги. В даному 

випадку у ВНЗ МВС України виникатимуть публічні зобов’язання, які 

визначені п. 1 ст. 178 ГК України. Схожі положення містить також 

ст. 633 ЦК України, яка регулює порядок укладення публічного 

договору. ВНЗ МВС України може вступати у публічні зобов’язання 

шляхом укладання публічного договору. При цьому умови такого 

договору мають бути чітко визначені відповідним наказом МВС 

України. Чинна Типова форма контракту про здобуття освіти у вищих 

навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських , що була затверджена Наказом МВС України 

від 01.03.2017  № 173 визначає 3 сторони договору: керівника ВНЗ – 

виконавця освітньої послуги, Головне Управління Національної поліції 

або міжрегіональний територіальний орган Національної поліції – 

замовника освітньої послуги  та фізичну особу – в інтересах якої вона 

надається. Слушно зазначити, що дане положення відомчого Наказу 

суттєво звужує права курсантів та слухачів в процесі отримання 

освітньої послуги. Фізична особа, в інтересах якої провадиться освітня 

послуга зазнає суттєвих обмежень власних прав і при цьому  має 

обов’язки, як перед замовником освітньої послуги (керівником 

підрозділу Національної поліції) так і її виконавцем (керівником 

відомчого ВНЗ).  



159 

 

Вважаємо доцільним внести зміни до відомчого наказу з 

урахуванням положень, що передбачені для укладання публічних 

договорів, відповідно до ст. 178 ГК і визначити фізичну особу, якій 

фактично надається освітня послуга – замовником цієї послуги. 

Підрозділи Національної поліції , в інтересах яких здійснюється 

підготовка фахівців можуть покладати певні обов’язки на замовника, про 

що має бути зазначено у договорі. У випадку вступу відомчого ВНЗ у 

публічні зобов’язання окрема його посадова особа (наприклад, керівник) 

буде нести відповідальність за ухилення чи відмову від виконання 

публічного зобов’язання безпосередньо перед замовником освітньої 

послуги фізичної особи, в інтересах якої вона здійснюється. 

Отже, у випадку укладення публічного договору, в якому публічні 

зобов’язання бере на себе відомчий ВНЗ, як виконавець освітньої 

послуги з одного боку та фізична особа – замовник освітньої послуги з 

іншого боку, суб’єктивізм керівника чи іншої посадової особи такого 

ВНЗ по відношенню до фізичної особи, яка звернулась за отриманням 

освітньої послуги буде зведено до мінімуму, що автоматично 

забезпечить більш високу якість освітніх послуг у сфері відомчої освіти 

системи МВС України. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри господарського 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Таран Л.В. 
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СТВОРЕННЯ ЗАКОНУ ПРО ІНТЕРНЕТ-ЗМІ  

ЯК ЧИННИК ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 

Поява значної кількості електронних ЗМІ спонукає до виникнення 

складнощів у вирішенні питань належності інформації до конкретного 

джерела. Відсутність нормативно-правового акту, який регулював би 

діяльність Інтернет-видань та надавав правову основу для їх роботи 

призводить до створення низки проблемних питань безпосередньо 

пов’язаних з авторським правом, яке виступає інститутом цивільного 

права.  
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Основною проблемою є відсутність визначення в українському 

законодавстві такої дефініції як «Інтернет-ЗМІ». Це призводить до 

неможливості компетентного підходу з боку держави до вирішення 

питань, пов’язаних із забезпеченням гарантій і захисту іх 

функціонування, визначення суб’єктів, які мають право здійснювати таку 

діяльність, розмежування їх прав і обов’язків, правовий статус і 

процедуру реєстрації, встановлення юридичної відповідальності за 

вчинення протизаконних дій. Така позиція передбачає підвищений 

контроль за діяльністю Інтернет-видань з боку державних органів. На 

даний момент своєрідним регулятором процесів роботи традиційних ЗМІ 

є статути, так як найчастіше вони виступають юридичними особами у 

вигляді товариств. Відсутність такого документу унеможливлює надання 

гарантій державою про захист професійних прав журналіста 

електронного видання та відповідність його діяльності правовим нормам, 

що ставить під сумнів законність створених ними матеріалів.  

Певні складнощі може викликати саме правові питання, які мають 

регулюватися виключно законом та актами, які мають юридичну силу. 

Це стосується, зокрема принципів використання інформації, що 

знаходиться у вільному доступі, а саме врегулювання поведінки, що 

стосується визначення авторського права. Ця проблема є актуальною як 

у галузі текстових матеріалів, так і фото, відео-матеріалів, адже немає 

елемента, який був би спроможним  контролювати дії суб’єктів Інтернет-

видань. Це призводить до свавілля використання інформації, порушення 

основних засад авторського права та, як наслідок, відсутність 

відповідальності за оприлюднену інформацію. Свобода діяльності 

електронних видань сприяє розвитку явища піратства, яке переслідується 

законом, але унеможливлює застосування впливу через те, що 

інформаційне агентство не може відповідати за інформацію, що 

передається підзвітним йому мережам.  

Функціонування інформаційних агентств із Інтернет-виданнями 

залишається важливим юридичним питанням. Безперечно, на відміну від 

електронних ЗМІ, інформаційні агентства діють на підставі Закону, але 

це не вирішує всіх проблем, що виникають при суміжній діяльності 

інформаційних суб’єктів. По-перше, відсутня визначеність стосовно 

носія відповідальності за оприлюднену інформацію, у випадку, коли ЗМІ 

платить агентству за контент і можливість ним користуватись. По-друге, 

залишається незрозумілим регулювання відносин декількох ЗМІ, коли 

вони відносяться до одного інформаційного агентства. По-третє, немає 
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чіткої процедури реєстрації Інтернет-ЗМІ в інформаційному агентстві, 

що фактично унеможливлює їхню спільну роботу.  

На даний момент, Інтернет заповнений інформацією, за 

розповсюдження якої в печатних ЗМІ, журналіст може буди миттєво 

притягнутий до відповідальності. Під матеріалами протизаконного 

змісту можна розуміти такі, що зачіпають питання національної безпеки, 

не відповідають моральним засадам суспільства, порушують відчуття 

людської гідності тощо. Всі перелічені елементи прямо не відповідають 

положенням Основного Закону нашої країни, нормативно-правовим 

актам та правилам етичної і моральної поведінки. Саме ці ознаки можуть 

слугувати поштовхом для створення спеціальної норми що буде 

регулювати відносини електронних видань із державою. Головною 

перешкодою щодо складання необхідних правових норм, які б прямо 

стосувалися функціонування, прав і обов’язків Інтернет-ЗМІ є небажання 

самими ЗМІ бути включеними до Національного реєстру електронних 

видань, тому що це істотно вплине на свободу слова і звузить їх 

компетенцію. 

Можливість отримання акредитацій на заходи, які організовуються 

державними органами може надаватись виключно ЗМІ, які мають 

офіційний статус, що стає проблемою для Інтернет-видання. Однак 

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування» говорить про те, що 

журналіст може буди акредитований за наявністю підтвердження його 

професійного фаху або рекомендацій від спілки професійного 

об’єднання журналістів. Це положення фактично дає можливість 

уникати протизаконних дій з боку представників Інетрнет-ЗМІ і мати 

змогу бути присутнім на будь-яких заходах. Доступ до інформації для 

журналістів електронних видань обмежений відсутністю закону, що 

істотно впливає на якість їхньої роботи, адже ознайомлення з архівними 

даними, офіційними документами, можливість на пряму звертатися до 

державних органів, є тільки у представників офіційної преси. Але 

спираючись на текст Закону України «Про інформацію», можна сказати, 

що особам, яким інформація потрібна за професійною метою, може 

надаватись право доступу, не говорячи про право громадян України 

звертатись до інформаційних джерел з метою отримання даних.  

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри цивільного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Іванов А.М. 



162 

 

Рівчаченко М.О., 

студент 8 групи 3 курсу 

Слідчо-криміналістичного інституту, 

Національній юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «МАЙНА» СТОСОВНО 

ПРИНЦИПУ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

 НА ОСНОВІ ДЕЯКИХ РІШЕНЬ З ПРАКТИКИ ЄСПЛ 

Стаття 16 КПК України закріплює недоторканість права власності, 

а саме в ч.1 зазначається «Позбавлення або обмеження права власності 

під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі 

вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому 

цим Кодексом». Хоча допускається тимчасове вилучення майна без 

судового рішення у ч.2 тієї ж статті, на підставах та в порядку, 

передбачених в КПК. Правом власності, відповідно до ч.1 ст. 316 ЦК 

України є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до 

закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Це право 

гарантується Конституцією України, а саме ст. 13, 41, які 

підкріплюються ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, до якої часто звертається до Європейського 

суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) для вирішення спірних питань, де 

говориться, що кожна фізична або юридична особа має право мирно 

володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності 

інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і 

загальними принципами міжнародного права. 

Серед таких спірних питань є розуміння що ж саме є майном, яким 

чином держава може регламентувати використання власності відповідно 

до суспільного інтересу та визначення «справедливого балансу» між 

дотриманням фундаментальних прав людини та суспільним інтересом. 

Ст. 1 Протоколу 1 ЄКПЛ не обмежує визначення поняття «майно» 

матеріальними речами або закріпленням цього поняття у відповідних 

внутрішньодержавних нормативно-правових актах, а ще й допускає 

приналежність до цієї категорії інших активів, які складаються з прав та 

інтересів.  

Серед інших спірних питань, які були предметом розгляду ЄСПЛ 

стосовно визначеної проблематики, була справа «Гайдук та інші проти 

України» від 02. 07. 2002 р. Позивачі, керуючись ст.1 Протоколу 1 
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ЄКПЛ, зазначали, що проіндексовані банківські внески повинні 

підпадати під захист зазначеної статті та запобігати необґрунтованому 

втручанню щодо здійснення їх права на недоторканність права власності. 

Позиція українського уряду стосовно наведених аргументів позивача 

полягала в тому, що відповідно до вищезгаданої статті майном може 

бути фактичне майно або ж законне очікування на надання можливості 

користування відповідним правом власності. Воно наполягало на 

розмежуванні права власності на банківські внески позивачів та 

бюджетними коштами, які були внесені державою на компенсаційні 

рахунки в порядку індексування заощаджень.  

Суд щодо цього питання висловив свою позицію, яка полягала в 

тому, що, беззаперечно, банківські внески є тим «майном» яке зазначено 

в ст.1 Протоколу 1 ЄКПЛ, але що стосується коштів, які відповідають 

проіндексованій вартості внесків, то ці кошти належать до коштів 

Державного казначейства, які виділяються державою на відповідних 

умовах. Таким чином, суд розмежував банківські внески, як право 

власності, та право на індексування заощаджень, яке не гарантується ст. 

1 Протоколу 1 ЄКПЛ. 

В іншій справі «Інтерсплав проти України» від 02. 07. 2002 р., 

позивач стверджував що практика держави безпідставно відмовляти у 

підтвердженні його права на отримання ПДВ становить втручання у 

мирне володіння його майном, на порушення статті 1 Першого 

протоколу до Конвенції. Фактично, держава необґрунтовано та 

систематично затримувала компенсаційні виплати та відшкодування 

особі, чим, на думку позивача, порушувала його право власності. Уряд 

стверджував, що право заявника на відшкодування ПДВ можна вважати 

"майном" в сенсі статті 1 Першого протоколу тільки після того, як суми 

відшкодування підтверджено рішеннями суду. У разі, якщо податкові 

органи заперечують право заявника на отримання відшкодування ПДВ, 

то право заявника на отримання "майна" або "законне сподівання" на 

його отримання визначається лише рішенням суду. 

Позиція суду полягає в тому, що мова йде в цьому спорі не щодо 

окремої чітко визначеної суми, а стосовно позбавлення права власності 

державою цієї особи відповідно до національного законодавства. 

Відповідно, систематичне затримання відшкодувань та компенсаційних 

виплат державою в сукупності з відсутністю засобів щодо припинення та 

запобігання такої практики порушує «справедливий баланс» між 

публічним інтересом та правом на мирне володіння майном. Таким 
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чином, систематичні позови позивача з ідентичними вимогами щодо 

відшкодування йому належних за законом майнових активів повинні 

розцінюватися як порушення державою права власності. 

Також цікавим є питання, яке вирішувалось у спорі «Україна-

Тюмень» проти України» від 20. 05. 2010 р., де держава при частковому 

порушенні Конвенції та протоколів до неї, не виконала своїх зобов’язань 

щодо справедливої сатисфакції, що стосувалась, на думку позивача, 

незаконного позбавлення будинку та відшкодування його вартості.  

Таким чином, при застосуванні ст. 16 КПК України потрібно 

розуміти що ж саме розуміється під термінами «приватна власність», 

«майно». І керуватися при визначенні останніх в окремо взятих 

конкретних випадках практикою ЄСПЛ, як потребує від держави ЗУ 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини», міжнародні угоди та Конституція. На основі викладених 

роз’яснень ЄСПЛ щодо окремих випадків трактування чим же саме може 

являтись право власності на прикладі декількох прецедентів, можна 

зробити висновок, що приватною власністю можна вважати далеко не 

тільки володіння матеріальними речами, але й багато інших об’єктів, 

щодо яких звертались позивачі до ЄСПЛ, а саме: банківські внески, 

майнові активи, інше «майно», що «становить економічну цінність» 

тощо. 

Правильне застосування даної практики збільшить ефективність 

роботи державних органів, підвищить захищеність фундаментальних 

прав та свобод окремого громадянина при повідомленні відповідної 

практики населенню держави та прискорить становлення 

громадянського суспільства.  

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

Силенок К.П., 

студентка 3 групи 4 курсу 

Слідчо-криміналістичного інституту, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ПРИВАТНИМИ ШКОЛАМИ 

Освітня послуга відповідно до п. 18 ст. 1 ЗУ «Про освіту» від 

05. 09. 2017 р. – це комплекс визначених законодавством, освітньою 

програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають 

визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти 

очікуваних результатів навчання. 

Школи укладаючи певні договори вступають в господарсько-

правові відносини. Деревянко Б.В. у своїх працях наводить найбільш 

узагальнену і найбільш універсальну класифікацію. Він наголошує, що 

найбільшого публічного значення мають основні освітні послуги. До цієї 

групи послуг необхідно включити послуги з безпосередньої передачі 

знань, умінь і навичок. При цьому освітні послуги, які надаються на 

платній основі понад державне замовлення, також входять до цієї групи. 

Тож розглянемо відносини, які виникають з безпосередньої 

передачі знань, умінь і навичок, адже це все-таки головне завдання будь-

якої школи і критерій оплатності не повинен братися до уваги. 

Відносини між навчальним закладом, учнем та його батьками можуть 

бути двох видів: командно-адміністративними та договірними (у яких 

сторони виступають рівноправними партнерами). Наприклад, ч. 2 ст. 18 

Закону України "Про загальну середню освіту" передбачає, що 

зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу 

проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви копії 

свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки 

встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів 

першого класу). Тож можна вважати своєрідною формою укладення 

договору заяву батьків і наказ директора про зарахування дитини до 

школи.  

Суб’єктами в договорі про надання освітніх послуг будуть 

виступати з одного боку батьки (замовники освітніх послуг для дитини), 

а з іншого – школа, яка надає (зобов’язується надати) такі послуги. 

Дитина ж в даному випадку буде виступати третьою стороною на 
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користь якої і буде укладено договір. Предметом такого договору будуть 

виступати освітні послуги з безпосередньої передачі знань, умінь і 

навичок, що й буде істотною умовою договору.  

Слід зазначити, що так як в приватних школах замовники освітніх 

послуг сплачують кошти за надані освітні послуги, то в договорі слід 

вказувати розмір плати та перелік послуг, які надаються. 

Звичайно кожна зі сторін зацікавлена в якості надання послуг і 

зокрема виконання договору. Незважаючи на те, що освітні послуги в цій 

ситуації надає приватна школа, відступлення від навчальної програми 

забороняється і така школа підпорядковується Міністерству освіти і 

науки України. Але форма проведення занять може варіюватися, задля 

більшого зацікавлення учнів.  

В ЗУ «Про освіту» ч. 2 ст. 55 вказуються права батьків здобувачів 

освіти, що надає батькам додаткові гарантій і можливість перевірки 

якісного надання освітніх послуг. Якість надання освітніх послуг 

залежить від злагодженої роботи вчителів та учнів. Комюніке 

Берлінської конференції 2003 р. зазначено, що оцінка якості освіти 

повинна базуватися не на тривалості або змісті навчання, а на тих 

знаннях, уміннях і навичках, які опанували випускники – важливий не 

процес, а результат. Якість отриманих знань учнями перевіряється 

Центром оцінювання якості освіти за допомогою складання 

випускниками ЗНО, тож держава контролює якість освітніх послуг 

самостійно і додатково регулювати в договорі це питання не потрібно. 

Але за бажанням батьків (замовників освітніх послуг) можна 

передбачити пункт за яким батькам надавалося б більше повноважень 

для перевірки якості освітніх послуг (графік виконання навчального 

плану). 

Що стосується строків, то послуги можна класифікувати таким 

чином: разові, строкові (протягом визначеного договором періоду часу), 

безстрокові. В даному випадку строк надання освітніх послуг в договорі 

не вказується, але передбачається, що він дійсний до закінчення повного 

курсу навчання або ж до його розірвання. Відповідно до ч. 1 ст. 12 ЗУ 

«Про загальну середню освіту» термін навчання для здобуття повної 

загальної середньої освіти у закладах загальної середньої освіти I-III 

ступенів становить 11 років. Тож в цьому випадку строк договору не 

можна вважати істотною ознакою. Але у випадку, коли батьки мають 

намір укласти договір не на повний курс навчання, то строк надання 

освітніх послуг слід зазначати. 
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Цікаво також розглянути відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання умов договору. З боку батьків (замовників освітніх 

послуг для дитини) це може проявлятися в несплаті коштів за навчання. 

Що ж стосується школи, яка надає (зобов’язується надати) освітні 

послуги, то це може проявлятися в невиконання навчальної програми. 

Але неналежне виконання договору (неналежне надання освітніх послуг) 

не можна об’єктивно перевірити, адже засвоєння матеріалу залежить від 

здатності учня до навчання. Тож в цій ситуації школи залишаються 

незахищеними. Тому, на нашу думку, було б доцільним вказувати у 

договорі порядок вирішення спорів, у разі їх виникнення, для більш 

ефективного врегулювання відносин. 

Моментом виконання договору можна вважати складання учнями 

державної підсумкової атестації, або ж закінчення строку договору (у 

разі, якщо договір укладався на певний строк). 

Незважаючи на розповсюдженість договору про надання освітніх 

послуг його положення чітко не прописані в законодавстві, тому 

потребують більш детального дослідження науковцями і подальшого 

закріплення в законах. На нашу думку слід адаптувати законодавство 

України до законодавства Європейського Союзу, що стосується надання 

освітніх послуг і, зокрема, якості освіти. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри господарського 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Таран Л.В. 
 

Тертишна Л.С., 

здобувач кафедри господарського права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА:  

ПОШУК ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Ефективність та результативність дії будь-якої політики у державі 

залежить від того комплексу інструментів та механізмів, які у своєму 

арсеналі має та використовує така політика. Досягнення пріоритетних 

цілей та завдань поставлених перед державною регіональною політикою 

здійснюється, в тому числі, і за допомогою господарсько-правових 

засобів. Завдяки комплексній природі державної регіональної політики, 

поєднанню в ній різних напрямків та видів політик, саме вона з поміж 
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усіх інших містить широкий перелік засобів її реалізації, які є 

характерними для тих політик, які входять до її складу.  

Під засобами державного регулювання господарської діяльності 

розуміється сукупність економічних, правових, організаційних способів 

здійснення регулюючого впливу держави в особі органів наділених 

організаційно-господарськими повноваженнями на діяльність суб’єктів 

господарювання. Основні засоби державного регулювання господарської 

діяльності визначені та закріплені у статті 12 Господарського кодексу 

України, відповідно до якої ними є: державне замовлення; ліцензування, 

патентування і квотування; технічне регулювання; застосування 

нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, 

податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових 

інновацій та субсидій.  

Однак, далеко не всі засоби державного регулювання, передбачені 

чинним законодавством України, за своєю природою відносяться саме до 

такого виду політики, як державна регіональна політика та відповідно 

здійснюють її регулювання. Тому, доцільно визначити ті засоби, які 

будучи закріпленими Господарським кодексом України, сприяють 

запровадженню та ефективній реалізації виключно такої політики.  

На думку Щербини В.С., з урахуванням характеру всіх основних 

засобів їх можна поділити на три групи: економіко-правові засоби, 

організаційно-правові засоби та юридичні (правові) засоби. Серед усіх 

перелічених груп лише завдяки економіко-правовим засобам 

здійснюється найбільший вплив на розвиток державної регіональної 

політики, адже такі засоби спрямовані на досягнення економічного 

результату. До них відносяться – державне замовлення; регулювання цін 

і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання 

дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій. У зв’язку з цим 

названі засоби державного регулювання мають безпосереднє відношення 

до господарсько-правового регулювання та впливу на ефективне 

функціонування державної регіональної політики, а тому їх можна 

ідентифікувати, як господарсько-правові засоби впливу на неї. 

Варто зазначити, що у статті 12 Господарського кодексу України 

наведений перелік саме основних засобів державного регулювання 

господарської діяльності, що свідчить про можливість його розширення 

шляхом закріплення в нормативно-правових актах інших засобів 

державного регулювання. Такими додатковими засобами можуть стати - 

окремі бюджетні програми розвитку регіону; сприяння залученню 
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зовнішніх і внутрішніх інвестицій; кредитно-гарантійні механізми 

підтримки суб’єктів підприємництва; реалізація державних та 

регіональних програм з розвитку промисловості, транспорту, освіти; 

стимулювання інноваційного розвитку підприємництва; державна 

підтримка транскордонного співробітництва тощо.  

Стаття 12 Господарського кодексу України закріпила не лише 

основні засоби державного регулювання господарської діяльності, а те, 

що останній є основним нормативно-правовим актом з питань держаного 

регулювання господарської діяльності. Таким чином, не виключається 

можливість застосування поряд із основним законодавством, що регулює 

господарську діяльність, спеціального, до якого законодавець відносить 

інші законодавчі акти, а також програми економічного і соціального 

розвитку. 

Реалізація державної регіональної політики визначається системою 

заходів правового, економічного, фінансового, інформаційного та іншого 

характеру, а тому виникає необхідність класифікації та розмежування 

між собою засобів державного регулювання господарської діяльності в 

структурі такої політики. Оскільки вони є абсолютно різними за своїм 

спрямуванням та застосовуються у сферах фінансово-економічного 

забезпечення, підвищення конкурентоспроможності територій та 

сприяння інноваційному розвитку, інституційного забезпечення та 

інтеграції регіонів існують різні критерії їх класифікації. 

Слід зазначити, що блок господарсько-правових засобів 

регіональної політики в Законі України «Про засади державної 

регіональної політики» чітко не визначений. Тому застосування таких 

засобів є юридичною проблемою з огляду на вимоги ч. 2 ст. 19 

Конституції України, а також – концептуальною проблемою, що 

потребує подальшого вирішення. 

В цілому, господарсько-правові засоби реалізації державної 

регіональної політики можна класифікувати за наступними критеріями 

як: 1) за правовою природою – господарсько-виробничого характеру 

(договірні) та організаційно-господарського характеру (імперативні), 2) 

за масштаб впливу – базові та цілі механізми виливу на державну 

регіональну політику, 3) за характером впливу – загальний та 

індивідуальний тощо. 

Державна регіональна політика у своєму впливі на відносини, які 

регулюють господарську діяльність, використовує засоби, які 

відносяться до економічної політики держави. У зв’язку з тим, що саме 
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державна регіональна політика охоплює різноманітну палітру суспільних 

відносин, виникає необхідність у виробленні власних господарсько-

правових засобів її реалізації, які будуть у повному обсязі відповідати 

цілям та завданням поставленим перед нею.  

Систематизація уже наявних у арсеналі державної регіональної 

політики господарсько-правових засобів дозволить сформувати єдиний 

правовий підхід до розуміння того, які саме засоби є господарсько-

правовими та належать лише такій політиці, які інтереси вони 

регулюють та яким має бути кінцевий результат їхньої дії. Завдяки 

наявності конкретного понятійного апарату та його класифікації буде 

досягнуто збалансований соціально-економічний розвиток країни, 

подолання асиметрії у розвитку різних регіонів, перетворення їх на 

конкурентоспроможні, підвищення міжнародної конкуренції 

підприємств, що знаходяться на їх території. 
 

Шевченко Н.С., 

студентка 1 групи 4 курсу 

Слідчо-криміналістичного інституту, 

 Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК СУБ’ЄКТИ 

ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і 

культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного 

добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 

цінностями і культурою та держави. Кожен має право на якісну та 

доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту 

впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на 

безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та 

законами України. 

Дошкільна освіта входить до структури освіти взагалі і є її 

невід’ємною складовою, що визначено у ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про освіту» та 

відповідає її нульовому рівню. Це ж визначає й ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

дошкільну освіту», де вказано, що дошкільна освіта є обов’язковою 

первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. 

В свою чергу дошкільна освіта має свою вікову періодизацію: немовлята 

(до 1 року); ранній вік (від 1 до 3 років); передшкільний вік (від 3 до 6 (7) 

років): молодший дошкільний вік (від 3 до 4 років), середній дошкільний 



171 

 

вік (від 4 до 5 років), старший дошкільний вік (від 5 до 6 (7) років). 

В сфері освіти надається велика кількість послуг. Послуга у сфері 

освіти трактується, зазвичай, як сфера обігу чи система економічних 

відносин з приводу купівлі-продажу освітніх послуг. Основними 

«продавцями» освітніх послуг є саме навчальні заклади. Систему 

дошкільної освіти, згідно із ст. 5 ЗУ «Про дошкільну освіту» становлять: 

заклади дошкільної освіти; наукові і методичні установи; органи 

управління освітою; освіта та виховання в сім’ї. 

Громадяни України мають право на здобуття дошкільної освіти у 

закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності, а також у сім’ї. Заклад освіти - юридична особа 

публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є 

освітня діяльність (п. 6 ч. 1, ст. 1, абз. 1 ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про освіту»). 

Права та обов’язки закладу освіти має також фізична особа – 

підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи 

публічного права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність. 

Вужчим є поняття «заклад дошкільної освіти», так, відповідно до ч. 1 

ст. 11 ЗУ «Про дошкільну освіту» ним є навчальний заклад, що 

забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її 

фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 

готовність продовжувати освіту.  

Згідно із законодавством України існують таки типи дошкільних 

навчальних закладів: заклад дошкільної освіти (ясла) для дітей віком від 

1 до 3 років, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком від 1 

до 6 (7) років, заклад дошкільної освіти (дитячий садок) для дітей віком 

від 3 до 6 (7) років, заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами віком 

від 2 до 7 (8) років, будинок дитини – від народження до 3 (для здорових 

дітей) та до 4 (для хворих дітей) років, заклад дошкільної освіти 

(дитячий будинок) інтернатного типу, заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) сімейного типу для дітей віком від 2 місяців до 6 (7) років, заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від 1 

до 6 (7, 8) років, заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини.  

Питання щодо установчих документів суб’єктів освітньої 

діяльності у сфері дошкільної освіти регулюються ЗУ «Про дошкільну 

освіту», а саме ч. 1 ст. 13, де зазначено, що заклад дошкільної освіти діє 

на підставі статуту. Згідно з Положенням про дошкільний навчальний 

заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
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12.03.2003 р. № 305 статут дошкільного навчального закладу, 

затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним 

органом управління освітою і реєструється місцевим органом виконавчої 

влади. Фізична особа – підприємець або структурний підрозділ 

юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом 

діяльності яких є освітня діяльність, діють на підставі власних положень 

про них. 

Дошкільний навчальний заклад має печатку і штамп встановленого 

зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства (для державних і комунальних закладів), 

рахунки в банках (для приватних закладів). Згідно із ч. 3 ст. 11 ЗУ «Про 

дошкільну освіту» заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за 

наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері 

дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України 

порядку. Заклади дошкільної освіти можуть перебувати у кількох 

формах власності: державний, комунальний, приватний, а також 

корпоративний заклад дошкільної освіти. 

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від 

підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник 

(засновники). Засновником закладу дошкільної освіти може бути орган 

державної влади від імені держави, відповідна рада від імені 

територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, 

рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад дошкільної освіти 

або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і 

обов’язків засновника.  

Таким чином, дошкільні навчальні заклади відносяться до 

учасників відносин у сфері господарювання, тобто є суб’єктами 

господарського права, так як вони здійснюють господарську діяльність, 

яка має суспільне значення. Такі навчальні заклади є юридичними 

особами, які діють на підставі чинного законодавства України. Варто 

зазначити, що вони можуть бути як підприємницькими (які здійснюють 

господарську діяльність з метою одержання прибутку), так і 

некомерційними (господарська діяльність не має на меті отримання 

прибутку). 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри господарського 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Таран Л.В. 
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ПРОБЛЕМА ЗЛОВЖИВАННЯ  

МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ НА РИНКУ 

Відповідно до Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» від 2001 року суб’єкт господарювання займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку товару, якщо на цьому ринку у нього 

немає жодного конкурента або він не зазнає значної конкуренції 

внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб’єктів 

господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, 

наявності бар’єрів для доступу на ринок інших суб’єктів 

господарювання, наявності пільг чи інших обставин. 

Монопольне становище є складним поняттям, що включає до своєї 

структури два елементи, а саме – володіння часткою на ринку, яка 

перевищує 35 %, а також наявність монопольної влади. Загальновідомо, 

що саме наявність монопольної влади дозволяє суб'єктам 

господарювання диктувати ціни на ринку і використовувати інші 

заборонені прийоми та способи гарантування своєї надвисокої 

прибутковості. Тому саме зловживання монопольною владою вважається 

однією з ключових проблем більшості країн, у тому числі й України. 

Зловживанням згідно з вищезазначеним законом визнаються дії чи 

бездіяльність суб’єкта господарювання, який займає монопольне 

(домінуюче) становище на ринку, що призвели або можуть призвести до 

недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або ущемлення 

інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б 

неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку. Це, 

наприклад, обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, 

створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з 

ринку продавців, покупців, інших суб’єктів господарювання, 

застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з 

суб’єктами господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно 

виправданих на те причин тощо.  

Найбільш поширеним видом у структурі зловживань є цінові 

зловживання, тобто встановлення дискримінаційних цін, які порушують 
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права окремих споживачів, і встановлення монопольних цін, що 

призводить або може призвести до порушення прав споживачів. 

Встановлення монопольних цін є результатом монопольної влади 

суб'єктів господарювання, правила поведінки яких на ринку істотно 

відрізняються від відповідних правил конкуруючих суперників на ринку.  

В законодавстві України міститься пряма заборона зловживання 

монопольним становищем на ринку, а також закріплена юридична 

відповідальність за такі дії. 

Відповідно до законодавства України власне наявність у суб’єкта 

господарювання монопольного становища не є протиправною. 

Особливістю порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції є здійснення суб’єктом господарювання, який займає 

монопольне становище на ринку, таких дій, що були б неможливі в 

умовах ефективної конкуренції на ринку. Це, зокрема, отримання 

прибутку з неправомірним використанням свого домінуючого становища 

на ринку, або утримання чи посилення такого становища шляхом 

усунення з ринку конкурентів чи обмеження їхнього доступу на ринок. 

Запобігання, виявлення та припинення зловживань монопольним 

(домінуючим) становищем є напрямом роботи Антимонопольного 

комітету України. 

Внаслідок недосконалості чинного антимонопольного 

законодавства України існує можливість неоднозначного трактування 

деяких положень, що може перешкоджати розвитку та захисту 

економічною конкуренції.  

Тому задля підвищення ефективності боротьби із зловживаннями 

монопольним становищем суб’єктами господарювання  доцільним було 

б проведення: узагальнення сучасного стану юридичної відповідальності 

за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку; 

усунення перешкод для системної і безпомилкової кваліфікації 

зловживань монопольним становищем; вдосконалення законодавчого 

регулювання економічної конкуренції шляхом внесення змін та 

доповнень до чинного законодавства.  

Науковий керівник: асистент кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Кудрявцева В.В. 
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ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ В УКРАЇНІ:  

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні призвів до 

пошуку альтернативних організаційно-правових форм суб’єктів 

господарювання та нових способів управління господарськими 

процесами, одним з яких є створення групи підприємств на чолі з 

холдинговою компанією. Холдинги сприяють збереженню великих 

підприємств, зміцненню коопераційних зв’язків, залученню нових 

інвестицій, збільшенню конкурентоспроможності багатьох видів 

вітчизняної продукції. 

У законодавстві України та наукових працях, що торкаються 

проблем правового становища холдингових компаній, немає єдиного 

підходу щодо визначення поняття холдингової компанії та її правової 

природи. Проте в ЗУ «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 

року (далі – Закон) холдинговою компанією визнається акціонерне 

товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими 

корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше 

корпоративних підприємств.  

Державною холдинговою компанією є холдингова компанія, 

утворена у формі акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків 

акцій якого належить державі. Державні холдингові компанії, що 

створені у процесі приватизації та корпоратизації державних 

підприємств, відіграють важливу роль як одні з провідних організаційно-

правових форм управління державним майном. Вищезазначений Закон 

визначає загальні засади функціонування холдингових компаній в 

Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації. 

Правовий статус холдингових компаній також визначається ст. 126 

Господарського кодексу України (далі – ГКУ), а також відповідними 

положеннями про господарські товариства об’єднання капіталів, що 

містяться в Цивільному кодексі України, ГКУ, законах «Про 

господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок».  

Особливістю створення холдингових компаній, визначених ГКУ є 
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положення, відповідно до якого останні створюються у формі публічного 

акціонерного товариства шляхом об’єднання в статутному фонді 

контрольних пакетів акцій корпоративних підприємств і інших активів. 

Засновник холдингової компанії зобов’язаний дістати згоду 

Антимонопольного комітету України на створення холдингової компанії. 

Проекти установчих документів і плани розміщення акцій холдингових 

компаній також підлягають узгодженню з Антимонопольним комітетом 

України. Протягом місяця з дня державної реєстрації холдингової 

компанії така компанія має оприлюднити інформацію про напрями своєї 

діяльності в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку. Холдингова компанія протягом 

усього періоду своєї діяльності повинна не рідше одного разу на рік 

оприлюднювати свою консолідовану фінансову звітність та фінансову 

звітність своїх корпоративних підприємств. Ці вимоги встановлюються  

Законом.  

Аналіз діяльності утворених на сьогодні в Україні державних 

холдингових компаній свідчить про недостатню ефективність їх роботи, 

при цьому значна частина компаній працює збитково. На сьогодні 

питання ефективності діяльності вітчизняних державних холдингових 

компаній є надзвичайно актуальним і має практичне значення, оскільки 

утворені на цей час компанії працюють у переважній більшості галузей 

української економіки і становлять вагому частку економіки в цілому. 

Серед причин збиткової роботи холдингових компаній слід назвати 

неефективний менеджмент та управління, орієнтацію інтеграційної 

взаємодії учасників холдингу переважно на вирішення поточних питань 

замість планування довгосторокових завдань розвитку та досягнення 

ефекту внаслідок інтеграційної взаємодії.  

Також однією з причин малоефективності діяльності холдингових 

компаній можна визначити те, що на сьогодні в Україні відсутня 

практика обов’язкового залучення науково-дослідних установ до складу 

державних холдингових компаній, оскільки законодавством, що регулює 

діяльність таких компаній, це не передбачено. Компаній, які залучають 

науково-дослідні установи, в Україні небагато, одними з таких є ДАХК 

«Дніпровський машинобудівний завод», ДАХК «Топаз» та АХК 

«Укрнафтопродукт». Проте у статутах інших державних холдингів також 

передбачено проведення науково-дослідних робіт, виробництво і 

впровадження нової техніки та передових технологій, однак у їх складі 

відсутні науково-дослідні установи.  
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Отже, холдингові компанії відіграють значну роль та займають 

базове положення як в економіці нашої держави, так і в світовій 

економічній діяльності. Розвиток та діяльність холдингових компаній в 

Україні залишає досить позитивний відбиток на економіці, проте такі 

результати діяльності холдингових компаній можуть бути й вищими. 

Але питання діяльності таких компаній потребують чіткої регламентації 

на законодавчому рівні, національні норми мають бути приведені у 

відповідність з міжнародними стандартами. Враховуючи значний 

потенціал компаній та їх місце у вітчизняній економіці, необхідно 

продовжувати пошук шляхів підвищення ефективності їх роботи саме 

шляхом впровадження нових наукових знань та технологій, залучення 

кваліфікованих кадрів на виробництво, та звернення більшої уваги не на 

поточні питання, а на основні напрями своєї діяльності, що допоможе 

підняти національну економіку на новий рівень. 

Науковий керівник: асистент кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Кудрявцева В.В. 

 

Юрлагіна В.В., 

студентка 15 групи 4 курсу 

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ 

На світовому аграрному ринку однією з найпоширеніших та 

ефективних форм об’єднання сільськогосподарських товаровиробників є 

сільськогосподарські кооперативи, оскільки саме вони стимулюють 

розвиток дрібних та середніх виробників аграрної продукції. Станом на 1 

вересня 2017 року за даними Державної служби статистики України у 

державі зареєстровано 1049 сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів та 989 сільськогосподарських виробничих кооперативів. 

Порівняно з іншими організаційно-правовими формами 

сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарська кооперація 

поки що не має значного впливу на виробництво сільськогосподарської 

продукції. Тому державі необхідно звернути особливу увагу на 
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перспективи розвитку сільськогосподарських кооперативів в України. 

Ефективна діяльність будь-яких організаційно-правових форм 

аграрного господарювання можлива, у першу чергу, при належній їх 

нормативній регламентації. Саме недосконалість законодавства, на 

основі якого функціонують сільськогосподарські кооперативи в Україні, 

є одним з основних факторів гальмування їх розвитку. 

Так, правовою основою створення й функціонування названих 

кооперативів є Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» 

від 17 липня 1997 року. Цей нормативно-правовий акт закріпив основні 

поняття, визначив види сільськогосподарських кооперативів та 

особливості їхньої діяльності, закріпив засади їх державної підтримки. 

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» від 20 листопада 2012 року було 

значно змінено нормативне регламентування функціонування вказаних 

суб’єктів, проте статистичні дані свідчать, що вони не призвели як до 

збільшення кількості сільськогосподарських кооперативів, так і до 

якісних змін у їх діяльності. 

Наприкінці травня 2017 року до Верховної Ради надійшов проект 

нової редакції закону «Про сільськогосподарську кооперацію». Ним, 

зокрема, пропонується відмовитися від поділу сільськогосподарських 

кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі й перейти до 

єдиної організаційно-правової форми – сільськогосподарський 

кооператив. Така зміна може стати поштовхом для розвитку 

сільськогосподарських кооперативів, які займаються саме виробництвом 

сільськогосподарської продукції, оскільки у чинному Законі більша 

увага приділена сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам. 

Законопроектом передбачається, що засновники кооперативу 

зможуть самі обирати вид та форму його діяльності, чим усувається 

невиправдані існуючі нормативні обмеження та створюються додаткові 

можливості для розвитку сільськогосподарської кооперації. За новою 

редакцією Закону сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 

може функціонувати з метою одержання прибутку, але сумарно вартість 

наданих послуг і здійснених операцій не повинна перевищувати 20 

відсотків виручки кооперативу за рік. Звернімо увагу на те, що згідно 

чинного Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» 

обслуговуючі кооперативи наділені правом надавати послуги тільки 

своїм членам (ст. 9), що певною мірою стримує розвиток таких 

кооперативів. 
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Також законопроект передбачає можливість прийняття рішень на 

загальних зборах сільськогосподарського кооперативу з усіх або частини 

питань, віднесених до компетенції загальних зборів, з урахуванням 

додаткової кількості голосів членів, пропорційної до їх участі в 

господарській діяльності такого кооперативу, зберігаючи при цьому 

принцип демократичності в управлінні кооперативом. Така зміна 

дозволяє усунути раніше існуючі дискусії з приводу голосування за 

принципом «один член кооперативу – один голос». Проте така додаткова 

кількість голосів, які може мати один член сільськогосподарського 

кооперативу, не може складати більше ніж одну шосту від загальної 

кількості голосів членів кооперативу, а загальна додаткова кількість 

голосів, яку можуть мати усі члени сільськогосподарського кооперативу, 

– більше ніж одну третину від загальної кількості голосів членів 

кооперативу. При цьому додаткові голоси не враховуються при 

прийнятті рішень (а) про внесення змін до статуту, (б) про внесення змін 

до правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського 

кооперативу, (в) про вступ до сільськогосподарського кооперативного 

об’єднання або вихід з нього, (г) про реорганізацію або ліквідацію 

кооперативу. Вважаємо такі нововведення прогресивними. 

Більше того, пропонується на законодавчому рівні закріпити й 

розкрити зміст принципів утворення та діяльності сільськогосподарських 

кооперативів. Такі зміни є позитивними, адже закладаються чіткі основи 

управління кооперативом, визначаються права й обов’язки його членів у 

процесі діяльності сільськогосподарського кооперативу, 

запроваджуються спеціальні положення щодо кооперативної освіти. 

Деякі принципи можна розглядати в аспекті соціального розвитку села. 

Наприклад, принципи сприяння розвитку сільськогосподарської 

кооперації та співпраці між кооперативами сприятиме підвищенню 

кваліфікації, освіті та навчанню членів сільськогосподарських 

кооперативів, обміном досвідом і науково-технічною інформацією між 

кооперативами. 

Вважаємо, що багато пропонованих змін сприятимуть не лише 

розвитку сільськогосподарських кооперативів та їх членів, але й 

соціальному розвитку села загалом. Серед них такі: (а) створення Фонду 

розвитку, метою якого є розвиток сільськогосподарського кооперативу 

та сільськогосподарської кооперації, зокрема розвиток виробництва, 

переробки, зберігання сільськогосподарської продукції, проведення 

навчань та підвищення кваліфікації членів кооперативу, здійснення 
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виховної та просвітницької роботи в громадах, інших заходів, що 

сприяють розвитку сільськогосподарського кооперативу та 

сільськогосподарської кооперації; (б) заснування Агенції сприяння 

розвитку сільськогосподарської кооперації, яка здійснюватиме 

інформаційну, консультативну та методологічну допомогу, спрямовану 

на розвиток такої кооперації, розроблятиме пропозиції зі створення 

сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної державної 

політики в цій сфері; (в) забезпечення кооперативної освіти, що 

передбачатиме здійснення заходів щодо навчання та підвищення 

кваліфікації членів сільськогосподарських кооперативів, членів органів 

управління і найманих працівників, інформування громадськості про 

сутність і переваги сільськогосподарської кооперації. 

Таким чином, проаналізований законопроект передбачає значну 

кількість нових можливостей для розвитку сільськогосподарських 

кооперативів та сільськогосподарської кооперації, є адаптованим до 

сучасних реалій, дозволить посилити конкурентоздатність малих та 

середніх виробників аграрної продукції. Тому як один із можливих 

інструментів стимулювання розвитку сільськогосподарської кооперації 

пропонований новий нормативно-правовий акт має бути втілений у 

життя. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри земельного та 

аграрного права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого Уркевич В.Ю. 

  



181 

 

СЕКЦІЯ ІІІ.  

ПРАВОВІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 
 

Кулик К.Д., 

к.ю.н., асистент кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
 

ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ  

РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ  

У КОНКРЕТНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ 

У кримінології важливою проблемою є дослідження конкретної 

життєвої ситуації (далі – КЖС), яка відіграє значну роль у механізмі 

вчинення злочину. Це допомагає дати адекватну оцінку суспільно 

небезпечному діянню та розробити ефективний механізм запобігання 

вчиненню злочинів. 

КЖС вчинення розбещення неповнолітніх має свої особливості, 

пов’язані зі специфікою цього злочину, особистісними рисами 

розбещувача неповнолітніх, властивостями та якостями жертви, 

особливостями взаємовідносин «злочинець-жертва» тощо. 

Авторські кримінологічні дослідження свідчать, що незадовго або 

безпосередньо перед вчиненням розбещення неповнолітніх можуть 

існувати різні обставини та події, які злочинець залежно від свого 

суб’єктивного сприйняття ситуації та злочинного умислу може 

розцінювати як сприятливі для вчинення злочину (погане освітлення, 

відсутність свідків тощо), так і несприятливі (наявність свідків, поліції 

тощо). 

Відповідно до результатів проведеного кримінологічного 

дослідження, характеру та обставин виникнення ситуації можна виділити 

наступні види КЖС розбещення неповнолітніх. 

Сімейна КЖС виникає в умовах спільного проживання родини. 

Серед проаналізованих нами кримінальних справ 22,5 % випадків 

розбещення неповнолітніх були вчинені батьками, вітчимами, 

співмешканцями матерів жертв, дідусями. Означена категорія КЖС 

характеризується тривалістю та повторністю злочинних діянь, тобто 

злочинець протягом тривалого часу вчиняє розпусні дії щодо 

неповнолітніх (малолітніх) членів сім’ї. При цьому він не боїться 
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викриття чи притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки 

користується довірою, авторитетом та владою у родині. Залякування 

потерпілих фізичною розправою чи представлення злочинних дій у 

формі гри справляють глибоке враження на дітей, тому вони і не 

розповідають про це нікому. Подібні ситуації зафіксовані у матеріалах 

кримінальних справ, коли злочинець вчиняв розпусні дії місяцями і 

навіть роками, а розкриття злочину стало можливим лише тоді, коли 

жертви усвідомили злочинний характер дій щодо них.  

Побутова КЖС виникає на основі сусідських, побутових та 

дозвільних зв’язків. Серед засуджених 14,2 % злочинців були сусідами 

чи друзями батьків потерпілих. Постійне або періодичне спілкування 

розбещувача з жертвою, а також дружні стосунки з батьками 

породжують атмосферу безпеки, дружби та довіри. Подібні злочинні 

діяння, зазвичай, вчиняються за місцем проживання жертв: у квартирах, 

приватних будинках та на прибудинковій території. Можливість вільного 

доступу до малолітніх (неповнолітніх), глибокі антисуспільні та 

аморальні погляди призводять до вчинення злочинцем розпусних дій. 

Небезпечність такого виду КЖС полягає в тому, що має місце 

використання злочинцем сліпої довіри з боку жертви та/або її 

безпорадності через малолітство.  

Спланована КЖС є однією із найнебезпечніших типів ситуації 

вчинення розбещення неповнолітніх. Злочинець цілеспрямовано планує 

вчинення розпусних дій щодо малолітніх чи неповнолітніх осіб, свідомо 

бажає здійснення саме таких дій задля досягнення статевого 

задоволення. Злочин вчиняється за попереднім ретельним готуванням до 

нього, що полягає у вистежуванні жертви, вичікуванні підходящого 

моменту та, головне, умисному створенні КЖС навіть у випадках, коли 

треба подолати несприятливу ситуацію для вчинення задуманого. При 

цьому злочинцю подобається як реалізація злочину, так і сам процес 

підготовки до нього. Такі особи рідко зупиняються чи відмовляються від 

вчинення розбещення через зовнішні несприятливі фактори.  

Раптова КЖС виникає при випадковому збігу обставин чи 

настанні неочікуваних подій безпосередньо перед учиненням злочину, а 

поєднання їх елементів у злочинну мотивуючу комбінацію відбувається 

ситуативно. Злочинець заздалегідь не бажає та не планує вчинити 

розпусні дії щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку. Однак 

під впливом сприятливої КЖС та появи легкої жертви антисуспільна 

спрямованість злочинця проявляється у його зневажливому ставленні до 
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статевої свободи та недоторканості малолітньої (неповнолітньої) особи, 

виникає умисел на вчинення злочинних дій, який відразу ж і 

реалізується. Особливістю даного типу КЖС є те, що вона в даному 

випадку має форму приводу, тобто зовнішнього спонукання до дії. 

Рішучість вчинити цей злочин виникає раптово, зазвичай у стані 

алкогольного сп’яніння, під впливом візуального сприйняття потенційної 

жертви. Жертва ж, частіше за все, опинилася в даний час і в даному місці 

випадково і, як правило, раніше не була знайома з розбещувачем.  

У спровокованій КЖС головну роль у виникненні умислу на 

вчинення розпусних дій відіграє жертва: її наївність, довірливість, 

легковажна поведінка, недотримання правил безпеки при спілкуванні у 

мережі Інтернет. Як правило, така КЖС спровокована особою, яка не 

досягла шістнадцяти років. Це можливо і за умови, коли 

неповнолітня/малолітня особа внаслідок ранньої сексуалізації вчиняє 

певні дії, розуміючи їх провокуючий характер, сексуальне забарвлення, 

можливі наслідки вчинення таких дій. Потенційний злочинець через 

особливості своїх внутрішніх інтелектуальних, емоційних та вольових 

якостей не бажає контролювати свій фізіологічний статевий потяг до 

спокусника. Таким чином, жертва, якій і так притаманна вікова 

віктимність через неповноліття, свідомо підвищує її власною 

поведінкою. Під час кримінологічного дослідження нами виявлено, що 

провокуюча поведінка жертви мала місце у 12,5 % кримінальних справ.  

Досліджуючи види конкретної життєвої ситуації вчинення 

розбещення неповнолітніх, також можна сформувати комплекси заходів 

запобіжного впливу, що будуть мати більш ефективний характер щодо 

кожного окремого виду КЖС.  

Так, оскільки сімейна та побутова конкретні життєві ситуації 

вчинення розпусних дій щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного 

віку, характеризуються високим ступенем закритості міжособистісних 

відносин, які рідко набувають розголосу, у цих ситуаціях доцільніше 

проводити профілактичні заходи за такими напрямами: 1) виявлення та 

постанова на профілактичний облік осіб, які мають схильність до 

вчинення статевих злочинів; 2) систематична перевірка таких осіб на 

наявність проблеми у їх сімейних та побутових контактах; 3) проведення 

консультацій з фахівцями в галузі психології щодо їх проблем у сфері 

сексуальних стосунків; 4) періодичне опитування сусідів щодо їх 

поведінки та характеристики зазначених осіб; 5) проведення медогляду 

дітей та співбесіди з психологами у дошкільних та шкільних навчальних 
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закладах тощо. 

Застосування заходів запобіжного впливу щодо спланованих та 

раптових конкретних життєвих ситуацій можуть реалізовуватися у 

наступному: 1) патрулювання місць з високим рівнем криміногенності, 

особливо парків, скверів, лісопосадок, безлюдних та малолюдних місць, 

будинків-пусток, територій дошкільних та шкільних навчальних 

закладів; 2) здійснення незапланованих перевірок публічних лазень та 

саун, будинків та квартир щодо яких є інформація використання їх як 

притонів; 3) опитування співробітників готелів, костелів, лазень та саун 

на можливість виявлення підозрілих осіб тощо. 

У спровокованих КЖС основним ініціатором розпусних дій є 

майбутня жертва – особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку. У цих 

випадках профілактичні дії потрібно спрямовувати на потенційних 

жертв. До цих заходів належать: 1) належне статеве виховання; 2) 

виявлення в дітей підвищеного інтересу до статевих стосунків; 3) при 

виявленні девіантної поведінки необхідне негайне вирішення цієї 

проблеми як безпосередньо у родині, так і з залученням відповідних 

фахівців; 4) аналіз кола спілкування дитини, наявності у ньому 

підозрілих осіб; 5) налагодження довірливих стосунків з дитиною та 

інші. 

Отже, дослідження і виділення КЖС вчинення розбещення 

неповнолітніх дало змогу сформувати комплекс заходів запобігання, 

який характеризується високим рівнем ефективності і дає можливість 

запобігти їх повторним проявам.  

 

Ізосімова К.С., 

здобувач кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

 

ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

 У ДІЛЬНИЦІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇЇ КОЛОНІЙ МІНІМАЛЬНОГО 

РІВНЯ БЕЗПЕКИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

Чинне кримінально-виконавче законодавство України має своїми 

цілями виправлення засуджених і запобігання вчинення нових злочинів, 

як засудженими, так і іншими особами. Безсумнівно, ці цілі поставлені 

саме перед установами, що виконують покарання, а не перед 
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засудженими. Зазначені установи прагнуть до того, щоб знизити в 

процесі  відбування засудженим покарання рівень суспільної небезпеки 

їх особистості до такого, який не допускає вчинення нових злочинів. 

Засуджений, який зазнає кари при його відбуванні, не зобов’язаний 

виправлятися, він лише зобов’язаний утриматися від вчинення нового 

злочину. Тому весь тягар в процесі виправлення і ресоціалізації 

засудженого покладається на установи виконання покарань. Але для 

якісного здійснення цього процесу необхідно створення відповідних 

умов та оточення як для засудженого, так і для адміністрації установи 

виконання покарань. Задля цього у кожній колонії мінімального рівня 

безпеки як з полегшеними, так і з загальними умовами тримання 

створені спеціальні дільниці ресоціалізації, які у КВК України отримали 

назву «дільниці ресоціалізації».  

До такої дільниці засуджений направляється після повного 

первинного психолого-педагогічного вивчення та медичного 

обстеження, яке здійснюється у дільниці карантину, діагностики і 

розподілу. Кожний засуджений, перебуваючи в дільниці ресоціалізації, 

переглядає свої життєві погляди, відновлює втрачені особистісні якості 

та намагається поновити корисні соціальні зв’язки. У цій дільниці 

відбувається переорієнтація особистості засудженого, яка безпосередньо 

впливає на рівень рецидивної злочинності в державі вцілому. Адже, 

згідно з отриманими даними проведеного нами опитування засуджених, 

які відбувають покарання в колоніях мінімального рівня безпеки з 

полегшеними і загальними умовами відбування, лише 47 % на запитання 

«Чи відповідає, на їх погляд, покарання у виді позбавлення волі меті 

виконання покарання?» відповіли позитивно, а 43 % зазначили, що 

виправлення після відбуття ними покарання не буде досягнуто. На наш 

погляд, такі результати не є досить втішними і тому для досягнення 

кінцевої мети покарання персонал колонії повинен максимально 

виважено і, що досить важливо, – неупереджено виконувати покладені 

на нього обов’язки, що ще раз підтверджує необхідність створення 

дільниці ресоціалізації, як важливої структурної дільниці виправної 

колонії. 

Ресоціалізації засуджених сприяє і досить широкий спектр прав, 

які вони мають у зазначеній дільниці цього виду колоній. Зокрема, ч. 3 

ст. 138 КВК України встановлює, що у виправних колоніях мінімального 

рівня безпеки з полегшеними умовами тримання встановлюється режим, 

передбачений ч. 2 ст. 99 КВК України для засуджених, які тримаються у 
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дільницях соціальної реабілітації. Це означає, що засуджені, які 

відбувають покарання у таких колоніях: 1) у вільний від роботи час від 

підйому до відбою користуються правом вільного пересування в межах 

території виправної колонії; 2) з дозволу адміністрації виправної колонії 

можуть пересуватися без нагляду поза територією колонії, але в межах 

населеного пункту, якщо це необхідно за характером виконуваної ними 

роботи або у зв'язку з навчанням. Окрім того, кореспонденція, яку 

одержують і надсилають засуджені до відбування покарання у виправних 

колоніях мінімального рівня безпеки із полегшеними умовами тримання, 

не підлягає перегляду (ч. 3 ст. 113 КВК України), а також до таких 

засуджених не застосовується такий вид стягнення як переведення до 

приміщення камерного типу (окремої камери) (ч. 1 ст. 132 КВК України); 

а після відбуття ними шести місяців покарання в разі відсутності 

порушень режиму відбування покарання, наявності житлових умов, з 

дозволу адміністрації виправної колонії можуть навіть проживати в 

межах населеного пункту, де розташована колонія, із своїми сім’ями, 

придбавати відповідно до чинного законодавства жилий будинок і 

заводити особисте господарство.  

У разі ж проживання за межами колонії, то це вже майже 

«цивільне життя», яке дає багато привілеїв для засудженого, а саме:  

– спільне проживання і вільне спілкування зі своєю сім’єю; 

– зустрічі з родичами та іншими особами у зручний час;  

– пересування без обмежень у межах населеного пункту і вільне 

користування інфраструктурою цього населеного пункту: торгівельними 

комплексами, магазинами, розважальними закладами, відвідування 

театрів, кінотеатрів, виставок, концертів та інших видовищних заходів; 

– самопланування свого вільного часу; 

– доступ до радіо, телебачення, преси, інших засобів масової 

інформації, у тому числі користування глобальною мережею Інтернет, 

без обмежень у часі; 

– доступ до телефонних мереж, у тому числі і до мобільного 

зв’язку теж без обмежень у часі. 

Варто також звернути увагу на те, що крім загальних підстав для 

дозволу засудженим до позбавлення волі на короткочасні виїзди за межі 

колоній, передбачених у ч. 1 ст. 111 КВК України (смерть або тяжка 

хвороба близького родича, що загрожує життю хворого; стихійне лихо, 

що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім’ї (з 

1977 р. – у ВТК УРСР, з 2003 р. – у КВК України); одержання медичної 
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допомоги, якщо така допомога не може бути надана установою 

виконання покарань, за наявності відповідного висновку лікаря такої 

установи (з 2014 р.), засуджені, які працюють та перебувають у 

виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами 

тримання, мають право на щорічний короткочасний виїзд за межі колонії 

тривалістю 14 календарних днів (з 2010 р.), що, свого часу, у засобах 

масової інформації (хоч і не зовсім вірно) було розцінено як надання цій 

категорії засуджених навіть права на відпустку. 

Тобто такого комплексу прав, які надаються засудженим у 

колоніях мінімального рівня безпеки із полегшеними умовами тримання, 

не мають засуджені до позбавлення волі, які відбувають покарання у 

інших видах виправних колоній, тому можна констатувати, що колонії 

мінімального рівня безпеки із полегшеними умовами тримання є, так би 

мовити, на сто відсотків великою дільницею соціальної реабілітації.  

У засуджених, які відбувають покарання у колонії мінімального 

рівня безпеки із загальними умовами тримання, перелік прав певною 

частиною звужений у порівнянні з колоніями мінімального рівня безпеки 

з полегшеними умовами тримання, але він все одно ширший ніж у 

засуджених, які відбувають покарання у колоніях середнього та 

максимального рівнів безпеки. Тобто можна стверджувати, що колонії 

мінімального рівня безпеки в цілому є колоніями з найбільш 

сприятливими умовами виконання і відбування покарання у виді 

позбавлення волі. 
 

Симкіна А.Є., 

молодший науковий співробітник 

відділу кримінологічних досліджень, 

Науково-дослідний інститут 

вивчення проблем злочинності імені В.В. Сташиса 

Національної академії правових наук України 

 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 

 В ПРИВАТНІЙ СФЕРІ 

На початку XXI століття світова спільнота, будучи стурбованою 

серйозністю породжуваних корупцією проблем і загроз для стабільності 

й безпеки суспільства, що підриває демократичні інститути й цінності, 

етичні цінності й справедливість та завдає шкоди сталому розвитку й 

принципу верховенства права, почала активну боротьбу з корупцією. 
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Результатом стало ухвалення Конвенція Організації Об’єднаних Націй 

проти корупції (далі – Конвенція ООН проти корупції), яка була 

ратифікована Україною 18 жовтня 2006 р. та набула чинності лише в 

2010 році. Це дало поштовх до укладання цілого комплексу міжнародно-

правових актів, які направлені на боротьбу, протидію та запобігання 

корупції, як в публічній, так і приватній сферах.  

Серед загальних міжнародних стандартів в боротьбі з корупцією, 

окрім положень Конвенції ООН проти корупції, слід зазначити 

Кримінальну конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією та 

Додатковий Протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією, Цивільну конвенцію про боротьбу з корупцією, які Україна 

успішно ратифікувала та прийняла низку державних законодавчих актів, 

які нібито відбивають всю суть та ідею світової спільноти у сфері 

протидії корупції. Зокрема, наприкінці 2014 р. було прийнято 

Антикорупційну стратегію на 2014-2017 роки, а також новий 

спеціальний Закон України «Про запобігання корупції» та інші важливі 

для вирішення проблем корупції нормативні акти. 

Багато часу науковці та законодавці приділяли увагу питанню 

боротьби з корупцією в публічному секторі, хоча приватноправова 

корупційна злочинність спричиняє не меншу шкоду суспільним 

відносинам, ніж публічно-правова. Про що свідчать положення 

загальних міжнародних стандартів кримінально-правової протидії 

корупційній злочинності, які закріплюють розмежування у публічному 

та приватному секторах.  

Важливим міжнародним стандартом в сфері протидії корупції в 

приватній сфері, особливо для України в світі останніх подій, які 

стосуються відносин Україна – ЄС, є Рамкове рішення Ради 

Європейського Союзу «Про боротьбу з корупцією в приватному секторі» 

від 22 липня 2003 р. №568. На думку вчених, було б доцільною 

імплементація норми у вітчизняне антикорупційне законодавство щодо 

понять «активної» та «пасивної» корупції та встановлення санкцій щодо 

осіб, в тому числі і юридичних, за вчинення таких злочинів.  

Актуальним щодо протидії та боротьбі з корупцією в приватній 

сфері є зарубіжне законодавство, зокрема такі нормативні акти, як Закон 

США про корупцію в зовнішньоекономічній діяльності (Foreign Corrupt 

Practices Act), який було прийнято в 1997 році та Закон Великої Британії 

про хабарництво (UK Briberu Act) 2010 р.  

Головна ідея боротьби з корупцією в приватному секторі, 
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відповідно до світової практики є суворе дотримання програми 

корпоративного регулювання, що створюється для запобігання таким 

нелегальним діям, як хабарництво, змова, відмивання грошей та 

шахрайство серед працівників компанії. Завдяки актуальності 

зарубіжного законодавства та розробки проблематики все частіше 

об’єктом дослідження вітчизняних науковців стає антикорупційний 

комплаєнс, як інструмент що сприяє проведенню ефективної 

антикорупційної політики підприємств. Термін «комплаєнс» увійшов до 

термінології корпоративних програм з моменту прийняття в США 

Закону Сабейнса-Окслі в 2002 році, який максимально посилив вимоги 

до регулювання ринку цінних паперів і фінансової звітності з метою 

недопущення корпоративних скандалів, у тому числі корупційного 

характеру. В більш широкому спектрі поняття «комплаєнс» включає в 

себе усі дії, які суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати 

відповідно до вимог усього спектра чинного законодавства. Вагомі 

дослідження, які допоможуть підприємствам виконати стандарти та 

елементи контролю ефективної комплаєнс-програми, запропоновані в 

дослідженнях міжнародної юридичної компанії «Бейкер і Маккензі», 

громадської організації Transparency International USA, що необхідні для 

вивчення питання боротьби з корупцією в приватній сфері на рівні з 

міжнародними стандартами. 

Взагалі вплив зарубіжного законодавства та безпосередньо норм 

комплаєнсу для українських організацій наразі має велике практичне 

значення, адже положення антикорупційних комплаєнс-програм 

забезпечують систему вимог іноземних осіб з бізнес-спільноти та 

службовців державних органів іноземних держав до своїх контрагентів. 

Згідно з цими вимогами здійснюється ретельна перевірка всіх 

організацій та осіб, які відповідно до договорів провадять діяльність на 

користь іноземної компанії. За даними Державної служби статистики, 

обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України з кожним роком 

зменшується. Так, в 2017 році обсяг іноземних інвестицій в бюджет 

України складає лише 1,5 % від загального обсягу, що в порівняні з 2016 

р. в якому іноземні інвестиції складали 2,9 %, стрімко знижується. 

Працювати в нашій державі на думку науковців стало складніше через 

те, що політичні та бізнес-інтереси в Україні збігаються. Для вкладення 

капіталу в економіку України іноземним інвесторам потрібний стимул. 

Але наразі через те, що основним фактором інвестування в підприємства 

будь-якої галузі у світі є науково-технічний потенцій, Україна перебуває 
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на позиції аутсайдера, оскільки не належить до жодної з провідних груп 

постачальників високотехнологічної продукції та не має достатньо 

розвиненого внутрішнього механізму ринкового та державного 

регулювання цього ринку. Згідно із вимогами комплаєнс-програм, які 

вже широко використовується на європейській арені, здійснюється 

перевірка всіх організацій та осіб, які відповідно до договорів провадять 

діяльність на користь іноземної компанії. За таких умов, Україна 

повинна зробити великий крок щодо впровадження практики комплаєнс, 

як превентивної системи методів боротьби з корупцією. 

Таким чином, роль міжнародних стандартів, досвід зарубіжного 

законодавства для ефективного запобігання, протидії та боротьби з 

корупцією безпосередньо в приватному секторі має велике значення для 

подальшого розвитку України. Беззаперечно, застосування комплаєнс в 

українській практиці повинно стати першочерговим для підприємств, але 

наразі маємо недостатній рівень досліджень причин і механізмів 

корупційних дій, стимулів фінансово-економічної корупції в Україні, а 

також ролі держави в протидії її різноманітним проявам. Одним з 

головних складових формування й реалізації ефективної системи 

боротьби з корупцією є чітка взаємодія держав, насамперед, їхніх 

правоохоронних органів, спільна участь у заходах, ініційованих 

Організацією Об’єднаних Націй, Радою Європи, Інтерполом, 

Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими 

міжнародними інституціями. 

 

Сметаніна Н.В., 

к.ю.н., асистент кафедри кримінології та 

кримінально-виконавчого права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАПОБІГАННЯ 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ 

Торгівля людьми у сучасному світі є одним із найнебезпечніших 

порушень прав і свобод людини. Суспільна загроза торгівлі людьми, як 

надзвичайно небезпечного злочину, полягає в посяганні на невід’ємні 

права людини – право на вільний розвиток своєї особистості, право на 

повагу до її гідності, на свободу та особисту недоторканність, свободу 

пересування і вільний вибір місця проживання, право на охорону 
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здоров’я та медичну допомогу, а інколи і право на життя. Торгівля 

людьми становить значну суспільну небезпеку для жінок, чоловіків і 

дітей, яких використовують з метою жебракування, сексуальної та 

трудової експлуатації, та залучення до інших незаконних видів 

діяльності, які принижують честь та гідність людини. Згідно з 

дослідженнями Міжнародної організації праці (МОП) в будь-який 

момент часу у світі в сучасному рабстві знаходиться 20,9 млн. осіб. 

Над проблемою запобігання торгівлі людьми працювали такі 

вітчизняні дослідники, як Батиргареєва В.С., Головкін Б.М., Дручек О.В., 

Іващенко В.О., Левченко К.Б., Лисодєд О.В., Наден О.В., Орел Ю.С., 

Раковська Ю.В., Суслов Р.І., Чеханюк Л.В. та інші. 

У 2013 році було обліковано 131 кримінальне правопорушення, що 

пов’язані з торгівлею людьми або іншою незаконною угодою щодо 

передачі людини, у 2014 році обліковано 118 таких правопорушень 

(динаміка є негативною і становить – 9,9%), у 2015 році обліковано 110 

правопорушень (динаміка є негативною і становить – 6,8%), у 2016 році 

обліковано 115 правопорушень. 

Типовий портрет жертви такого злочину як торгівля людьми 

створити вкрай складно. Серед виявлених жертв є люди різної статі, віку, 

соціального походження, статку. У той же час існують певні групи 

ризику, які об’єднують особливо вразливих людей, стосовно яких існує 

висока ймовірність того, що вони можуть стати об’єктами цього злочину. 

Насамперед до цієї категорії можна віднести представників соціально 

незахищених і неблагополучних верств населення, які знаходяться у 

складних життєвих обставинах: членів багатодітних родин та 

малозабезпечених сімей; одиноких матерів; людей з особливими 

потребами (як у сфері фізичного, так і психічного здоров’я); самотніх 

людей похилого віку; жертв насильства в сім’ї; сиріт, дітей, що 

позбавлені опіки та піклування, «дітей вулиці»; безробітних 

працездатного віку (особливо тих, хто тривалий час не може знайти собі 

роботу); безпритульних. 

Нова для України група ризику – вимушені переселенці або 

внутрішньо переміщені особи (ВПО) із зони конфлікту. Станом на лютий 

2015 року за даними ООН в Україні нараховувалося понад 1 млн. ВПО. 

Через невизначеність щодо перспектив подальшого влаштування, 

побутові складнощі та брак ресурсів (зокрема, фінансових), такі люди є 

особливо вразливими та схильними до прийняття сумнівних пропозицій 

вербувальників. До нових тенденцій можна також віднести торгівлю 
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людьми терористичними елементами на територіях Донецької та 

Луганської областей. 

На загальносоціальному рівні серед заходів запобігання торгівлі 

людьми можемо виокремити наступні: формування та реалізація 

ефективної соціальної політики, зменшення рівня безробіття, 

урегулювання міграційних процесів, зростання стандартів життя людей, 

підвищення рівня обізнаності серед населення і особливо серед груп 

ризику про механізм перетворення на жертву торгівлі людьми 

(проведення загальнонаціональних інформаційних кампаній, висвітлення 

у ЗМІ проблеми торгівлі людьми), забезпечення безпеки осіб, які визнані 

потерпілими від торгівлі людьми, забезпечення відновлення прав 

постраждалих від торгівлі людьми, виявлення та розслідування злочинів, 

пов’язаних з торгівлею людьми, притягнення до відповідальності осіб, 

причетних до торгівлі людьми, посилення прикордонного контролю, 

інформування громадськості щодо результатів діяльності у сфері 

боротьби з торгівлею людьми (статті 9 – 12 Закону України «Про 

протидію торгівлі людьми»). 

Спеціальний рівень запобігання передбачено статтею 5 Закону 

України «Про протидію торгівлі людьми», де визначено, що суб’єктами 

протидії торгівлі людьми є: Президент України, Кабінет Міністрів 

України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, закордонні 

дипломатичні установи України та заклади допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми. Також зазначається, що у здійсненні 

заходів, спрямованих на запобігання торгівлі людьми, беруть участь 

органи місцевого самоврядування, а також, за згодою, підприємства, 

установи, організації незалежно від форми власності, громадські 

організації та окремі громадяни. Стаття 13 Закону України «Про 

протидію торгівлі людьми» встановлює національний механізм взаємодії 

суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

Основним суб’єктом у системі запобігання торгівлі людьми є 

Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми 

Національної поліції України (у складі кримінальної поліції). Так, саме 

на Департамент покладаються наступні завдання: участь у реалізації 

державної політики у сфері протидії кримінальним правопорушенням, 

пов’язаним з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, 

правопорушеннями у сфері суспільної моралі, а також внесення на 

розгляд Голови Національної поліції України та Міністра внутрішніх 

справ пропозицій щодо формування державної політики в зазначених 
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сферах; запобігання вчиненню, виявлення, припинення та розкриття 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, 

нелегальною міграцією, а також правопорушень у сфері суспільної 

моралі; моніторинг, вивчення, аналіз і узагальнення ефективності заходів 

щодо стану боротьби з кримінальними правопорушеннями, пов’язаними 

з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, а також правопорушеннями 

у сфері суспільної моралі, у межах компетенції прогнозування 

криміногенної ситуації в державі і своєчасне інформування керівництва 

Національної поліції України та інших органів державної влади із 

зазначених питань. 

У 2015 році у місті Одеса Міжнародною організацією з міграції 

(далі МОМ) була організована арт-інсталяція «Невидимі», що розповідає 

справжні історії постраждалих від торгівлі людьми. Цей проект 

побачили жителі дев’яти регіонів України. За період з січня 2000 року до 

грудня 2016 року МОМ надала комплексну допомогу з реінтеграції 12 

846 постраждалим від торгівлі людьми, яка, залежно від індивідуальних 

потреб кожної особи, включала юридичні консультації та 

 представництво у кримінальному та цивільному суді, медичну та 

психологічну допомогу, забезпечення притулку, професійну підготовку, 

 надання невеликих грантів для підтримки тих постраждалих від торгівлі 

людьми, які прагнуть започаткувати власний бізнес, та інші форми 

допомоги. З 2002 року при МОМ працює Медичний реабілітаційний 

центр, єдиний у своєму роді в Україні, де повне медичне обслуговування 

та психологічна допомога надаються безкоштовно на безпечній та 

конфіденційній основі. З 2002 по грудень 2016 року понад 3 000  

постраждалих скористалися послугами Центру. 

На індивідуальному рівні доцільним є корегуючий вплив на 

поведінку груп ризику, особливо членів багатодітних родин та 

малозабезпечених сімей, одиноких матерів, людей з особливими 

потребами, самотніх людей похилого віку, жертв насильства в сім’ї, 

сиріт, дітей, що позбавлені опіки та піклування, «дітей вулиці», 

безробітних працездатного віку і безпритульних, осіб, які займаються 

модельною діяльністю і осіб, які займаються проституцією. Позитивно 

себе зарекомендували індивідуальні і колективні бесіди з такими 

особами, надання порад щодо можливостей і порядку офіційного 

працевлаштування за кордоном, поводження із особистими 

документами, процедури перетину державного кордону, попередження 

їх про можливий механізм залучення у торгівлю людьми та наслідки від 
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цього злочину. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми» за № 417 від 23.05.2012 року визначає процедуру 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

Актуальним завданням залишається розвиток міжнародного 

співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми. Так, наприклад, 

значну багаторічну допомогу у запобіганні торгівлі людьми та соціальній 

роботі із постраждалими особами надає Міжнародний жіночий 

правозахисний центр «Ла Страда-Україна». 

 

Спасенко К.О., 

к.ю.н., асистент кафедри криміналістики, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ДО ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ  

ГІРНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ 

 З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ 

Досудове розслідування порушень правил безпеки при проведенні 

робіт з підвищеною небезпекою з метою встановлення всіх обставин 

кримінального правопорушення вимагає залучення експертів та 

призначення судових експертиз. З урахуванням наявних статистичних 

даних узагальнення судово-слідчої практики зазначимо, що однією з 

найбільш поширених судових експертиз, яка призначається при 

розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою, є судова гірничо-технічна експертиза. При 

цьому слід відмітити, що судова гірничо-технічна експертиза є 

обов’язковою при розслідуванні порушень правил безпеки під час 

виконання робіт у гірничо-технічній промисловості, тобто у шахтах або 

рудниках. 

Як зазначається в науковій літературі сутність гірничо-технічної 

експертизи полягає в дослідженні обставин події на підприємстві 

гірничої промисловості, що призвела до загибелі людей, або до 

заподіяння шкоди їх здоров’ю, або до інших наслідків, проведеному в 

передбаченому законом порядку обізнаними в гірничій справі особами. 

Потреба у запровадженні цієї експертизи зумовлена значною кількістю 

надзвичайних ситуацій на вугільних шахтах, які часто мають складний і 
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тривалий характер і в багатьох випадках супроводжуються людськими 

жертвами на фоні економічних та екологічних збитків. Предметом цієї 

експертизи є фактичні дані (обставини провадження), що 

встановлюються в процесі дослідження матеріалів кримінального 

провадження на підставі спеціальних знань у гірничій справі.  

Типовими завданнями, що вирішуються при проведенні гірничо-

технічної експертизи є:  

- визначення виду порушення на гірничому підприємстві, 

встановлення його причин і обставин, а також ступеня тяжкості 

наслідків;  

- встановлення конкретних організаційних або технічних причин 

порушення технологічного гірничого процесу;  

- встановлення відповідності фактичних умов експлуатації 

гірничих механізмів та інструментів вимогам нормативно-технічної 

документації;  

- встановлення відповідності кваліфікації суб’єкта  діяльності 

характеру робіт, що ним виконувались; 

-  встановлення об’єктивної можливості виконання дій в умовах 

виконання робіт з підвищеною небезпекою; 

-  виявлення у виробничому процесі недоліків організаційно-

технічного характеру;  

- встановлення відповідності умов роботи на гірничому 

підприємстві і на конкретному робочому місці положенням нормативно-

технічної документації;  

- встановлення обставин, що сприяли виникненню виробничому 

травматизму або аварії на підприємстві, тощо.  

Таким чином, слід підсумувати, що проведення гірничо-технічної 

експертизи є важливим засобом збирання доказів на досудовому 

розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО  

ЗБАГАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

Процес розбудови 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 на сьогодні є 

особливо небезпечними, належать злочини корупційної спрямованості, 

виявлення та розслідування яких на сьогодні становить особливу 

складність. Характерним для таких злочинів є високий рівень 

латентності, що пояснюється зростанням «професіоналізму» злочинців, 

недосконалістю законодавства, тісними «діловими» контактами осіб, які 

володіють значними грошовими сумами, добутими злочинним шляхом. 

Такі злочини важко виявити у зв’язку з тим, що в разі їх виявлення 

частіш за все до кримінальної відповідальності притягаються як 

корумповані особи, так і ті, хто бере останніх на утримання і ставить в 

залежність. Отже обидві сторони – учасники корупційних схем не 

зацікавлені у їхньому викритті і всіляко протидіють як виявленню, так і 

розслідуванню фактів корупції.  

Встановлення кримінальної відповідальності за незаконного 

збагачення  спрямоване на забезпечення більш ефективної кримінально-

правової охорони відповідних суспільних відносин, а також передбачає 

створення та запровадження у практику дієвої системи протидії таким 

злочинам, яка тісно пов’язана із оптимізацією та раціоналізацією 

виявлення, розкриття та розслідування цих кримінальних явищ.  

Складність розробки та ефективного впровадження у практику методики 

розслідування незаконного збагачення полягає в неоднозначності, 

наявності певних протиріч та прогалин антикорупційного законодавства 

України, неодноразових законодавчих змінах цієї норми КК України, а 

також у відсутності узагальнень слідчої та судової практики. 

Разом з тим, на сьогодні правоохоронні та судові органи 

стикаються з певними труднощами при кримінально-правовій 

кваліфікації незаконного збагачення, у практичній діяльності виникають 
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деякі проблеми у розкритті та розслідуванні даної категорії злочинів. 

Отже, більшість теоретичних і практичних аспектів розслідування 

незаконного збагачення на сьогодні залишаються недослідженими, 

зокрема такі, як криміналістична характеристика і кореляційні 

взаємозв’язки між її елементами, особливості виявлення ознак 

незаконного збагачення і початку кримінального провадження, типові 

слідчі ситуації й алгоритми їх вирішення, організація і планування 

розслідування, тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій, проблеми розробки та застосування 

тактичних операцій. Тому дослідження та розробка основ методики 

розслідування незаконного збагачення у сучасних умовах боротьби з 

корупцією є актуальними і необхідними.  

У дослідженні методики розслідування незаконного збагачення 

поряд з аналізом слідчої та судової практики необхідно керуватися 

положеннями про криміналістичну характеристику злочинів, яка являє 

собою систему відомостей (інформації) про криміналістично значущі 

ознаки злочинів даного виду, що відбиває закономірні зв’язки між ними і 

слугує побудові й перевірці слідчих версій у розслідуванні конкретних 

злочинних проявів. 

Криміналістична характеристика незаконного збагачення виступає 

інформаційною основою побудови і формування оптимальної методики 

розслідування цього виду злочину. Між елементами такої 

характеристики мають простежуватися кореляційні взаємозв’язки та 

взаємозалежності, з урахуванням цих даних будуються та висуваються 

слідчі версії при розслідуванні розглядуваних злочинів. Для формування 

методики розслідування незаконного збагачення важливе значення 

мають такі елементи криміналістичної характеристики, як: предмет 

злочинного посягання, способи вчинення, способи приховування, типові 

сліди, обстановка вчинення таких злочинів і особа злочинця. 

Предметом незаконного збагачення є активи у значному розмірі, 

законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Розкриття 

поняття активів у значному розмірі міститься у п. 2 примітки до ст. 368-2 

Кримінального кодексу України, основними характеристиками яких 

визначено: 1) їх природу як грошових коштів або іншого майна, а також 

доходів від них; 2) їх розмір – вартість, що перевищує одну тисячу 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) відсутність доказів, 

якими підтверджується законність набуття активів.  

У процесі доказування предмета незаконного збагачення необхідно 
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виходити із  найбільш детального опису та встановлення індивідуальних 

властивостей та ознак предмета цього злочинного посягання. Якщо 

предметом незаконного збагачення є грошові кошти, то необхідно 

встановити яка саме сума, у якій валюті, якими купюрами, які 

індивідуальні ознаки купюр, по можливості номера купюр, які 

особливості та індивідуальні ознаки. Якщо предметом незаконного 

збагачення виступають товарно-матеріальні цінності важливо 

встановити їх найменування, кількість, якісні ознаки, форму, розмір, 

колір, об’єм, вагу, індивідуальні ознаки, номера, дефекти, дані про 

джерела їх придбання, матеріал з якого вони виготовлені, клеймування, 

маркування, характеристика упаковки та інші індивідуальні ознаки, що 

мають криміналістичне значення. 

Криміналістична особливість предмета незаконного збагачення 

полягає в тому, що це слідосприймаючі і слідоутворюючі об’єкти живої 

та неживої природи, їх якісно-кількісні показники, фізико-хімічні та 

споживчі властивості індивідуалізують предмет у матеріальному світі, 

обумовлюють способи вчинення і приховання таких злочинів. 

Способи вчинення незаконного збагачення – це детермінована 

система дій злочинця по підготовці, виконанню та приховуванню 

незаконного збагачення, а також по використанню результатів цієї 

злочинної діяльності. Способи вчинення незаконного збагачення можуть 

бути різними. Незаконне збагачення може бути вчинене шляхом: а) 

набуття незаконних активів суб’єктом злочину; б) набуття незаконних 

активів та подальша їх передача іншій особі. Вчинення злочину може 

проявлятись тільки у формі дії. Способи незаконного набуття активів 

можуть бути різними. Коли набуття таких активів відбувається у спосіб, 

визначений в КК України як окремий склад злочину, кваліфікувати таку 

поведінку потрібно не як незаконне збагачення, а як інший корупційний 

злочин.  

Одним із способів вчинення незаконного збагачення є передача 

суб’єктом злочину активів у значному розмірі, законність підстав 

набуття яких не підтверджено доказами, будь-якій іншій особі. 

Зауважимо, що вряд чи така «інша» особа буде належати до числа тих, 

вичерпний перелік яких закріплено у п. 1  ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

запобігання корупції», інакше передача їй активів втрачає будь-який сенс 

як для злочинця, так і самої цієї особи. У зв’язку з цим особа, удостоєна 

довіри на офіційне одержання активів, може бути обрана злочинцем за 

критерієм її лояльності до бенефіціара та відсутності «індикаторів 
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ризику» в очах представників державних органів і суспільства.  

Способи приховування незаконного збагачення пов’язані із 

застосуванням злочинцями окремих хитрощів, зокрема, з метою 

приховування повної та достовірної інформації про своє матеріальне 

становище особи, які підозрюються у вчинені незаконного збагачення, 

заздалегідь офіційно розривають шлюбу в державних органах реєстрації 

актів цивільного стану, при цьому продовжують фактично проживати із 

дружиною та вести спільний побут. Мають місце випадки реєстрації 

суб’єктом злочину права власності на майно на осіб, які не є суб’єктами 

декларування й відомості про яких не підлягають декларуванню тощо. 

Особа злочинця, будучи одним із найважливіших елементів 

криміналістичної характеристики незаконного збагачення, знаходить 

своє відбиття у способі вчинення та приховування, його «слідовій 

картині» і в предметі злочинного посягання. Досліджуючи такий елемент 

криміналістичної характеристики даного злочину, як особа злочинця, 

слід враховувати, що для обрання або призначення на перераховані вище 

посади кандидат повинен відповідати визначеним законодавством 

вимогам щодо досягнення певного віку, одержання освіти (не рідко, 

вищої юридичної), здобуття певного досвіду професійної діяльності 

тощо. Тому суб’єкти цього злочину володіють власним високим рівнем 

загальних і спеціальних (у т.ч. юридичних знань) або мають необхідні 

ресурси для безперешкодного одержання таких знань з інших джерел, у 

т.ч. і від найближчого соціального оточення. Означене становить 

підґрунтя для усвідомлення потенційної можливості притягнення до 

відповідальності за незаконне збагачення та може бути використано 

ними з метою протидії розслідуванню шляхом своєчасного вчинення дій, 

спрямованих на маскування як самих фактів незаконного отримання у 

власність певних активів, так і джерел походження останніх. Для цього 

ними можуть широкого використовуватися різні фікції, зокрема, у 

вигляді фіктивних правочинів і підставних осіб. 

У предметі доказування у кримінальному провадженні щодо 

незаконного збагачення необхідно враховувати першочергову 

необхідність встановлення джерел походження активів уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування осіб, 

законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Ігнорування 

цього положення ускладнює доказування інших, обставин, передбачених 

ст. 91 КПК України.  

Таким чином, з метою належного криміналістичного забезпечення 
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виявлення та розслідування незаконного збагачення вбачається 

доцільним розробка та формування криміналістичної методики 

розслідування таких злочинів. Подальше наукове дослідження цієї 

проблематики, особливо в аспекті врахування змін у антикорупційному 

законодавстві, Кримінальному процесуального кодексі України, впливу 

міжнародно-правових стандартів має не лише теоретичне, а й вагоме 

практичне значення. Усе це свідчить про важливість, своєчасність і 

необхідність наукового обґрунтування й розроблення криміналістичних 

рекомендацій протидії незаконному збагаченню і у подальшому їх 

впровадження у практичну діяльність, що забезпечить підвищення 

ефективності, результативності та оптимізацію досудового 

розслідування і судового розгляду таких злочинів.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри криміналістики 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Борисенко І.В. 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК  

ПРОБЛЕМИ ACTIO LIBERA IN CAUSA 

У НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
У судовій практиці зустрічаються випадки вчинення злочинів, які 

не усвідомлюються особою у повній мірі. Зокрема, дискусійним в науці 

та практиці стало обґрунтування кримінальної відповідальності під час 

вчинення злочину у стані фізіологічного сп’яніння або сну. Так виникла 

проблема аctio libera in causa, що охоплює діяння, які вчиняються особою 

без контролю її свідомості.  

Перший опис вчинення злочину у стані, в якому особа втратила 

можливість забезпечувати свідомо-вольовий контроль за своєю 

поведінкою міститься у ―теорії невідання‖ Аристотеля і датується 

приблизно IV ст. до н.е. Філософ зазначав: «те, що робиться у стані 

невідання і не знаходиться під владою агента, є добровільним». Під 

станом невідання слід розуміти усі мимовільні, примусові або 

добровільні дії, причина виникнення яких знаходиться під владою особи. 
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У IV ст. н.е. Аврелієм Августином було порушено питання 

вчинення злочину у стані глибокого алкогольного сп’яніння. На думку 

автора: «пияцтво є єдиною добровільною дією, яка вчиняється особою у 

ланцюжку подій, що призвели до злочину. Саме сп’яніння є головною 

причиною делінктивної поведінки та причиною безсвідомого стану». 

Отже, особа несе відповідальність за дії, які вона вчинила у стані 

невідання, адже сама сприяла їх виникненню. Продовжив дослідження 

цієї проблеми у ХІІІ ст. Фома Аквінський. 

В епоху Просвітництва Гуго Гроцій зазначав, що: «Actio non in se, 

sed tamen in sua causa libera – акт, який не вільний сам по собі, проте є 

вільним у своїй причині; дія, котра зараз знаходиться не під контролем 

особи. Проте, причина раніше була у його владі». На думку сучасних 

вчених, саме в період Просвітництва було сформульовано поняття actio 

libera in causa.  

Саме на період Просвітництва припав основний теоретичний 

прорив у дослідженні цієї проблеми. Німецькі вчені С. Пуфендорф 

(1682) та Ф. Хатченсон (1745) почали трактувати actio libera in causa у 

вузькому і широкому розумінні.  

При вузькому тлумаченні проблема охоплює лише випадки 

алкогольної інтоксикації. У широкому – охоплює випадки, коли особа, 

вчиняє злочин, шляхом дії чи бездіяльності, без здійснення свідомо-

вольового контролю, з метою отримання негативного результату або без 

такого наміру, передбачаючи можливість настання наслідків або коли 

вона могла або повинна була передбачити. На даний час, застосовується 

широке тлумачення доктрини. 

Серед радянських вчених одним з перших дослідив проблему actio 

libera in causa А.А. Піонтковський у 1928 році. Щодо форми вини у 

випадках actio libera in causa вчений вказував, що: «такий стан може мати 

місце не тільки у результаті умисної, але і у результаті необережної 

діяльності особи. Відповідальність в цих випадках повинна визначатися 

на загальних підставах як за умисне або необережне вчинення злочину». 

На основі аналізу попередніх досліджень Н.С. Лейкіна у 1958 році 

запропонувала встановити у КК кримінальну відповідальність за 

доведення особи себе до стану безсвідомості, у якому особа, яка вчиняє 

злочин, не усвідомлювала дій у повному обсязі і не могла керувати 

власними вчинками. У цьому випадку підставою кримінальної 

відповідальності є приведення себе у стан, внаслідок  якого було 

здійснено суспільно небезпечне посягання. 
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У 1967 році А.А. Габіані вказував, що суб’єктивна підстава 

кримінальної відповідальності при actio libera in causa переноситься на 

момент, коли суб’єкт  доводить себе до безсвідомого стану, коли суб’єкт 

здатний обирати варіанти поведінки.  

Як вказувала Т.В. Церетелі у 1963 році: «хоча в момент заподіяння 

шкідливого наслідку особа перебуває в стані безпам’ятства, однак цей 

стан винне викликаний самою дійовою особою».  

У німецькій науці кримінального права ХХ ст. виокремлено 2 

основні моделі actio libera in causa: «типова» модель та модель 

«виключення». «Типова» модель полягає у тому, що початком виконання 

об’єктивної сторони злочину є доведення себе до стану, внаслідок якого 

особа втрачає свідомо-вольовий контроль над власними діями. 

Відповідно до моделі «виключення» особа не усвідомлює процес 

вчинення злочину, а поведінку, що йому передує, не можна вважати 

злочинною. Наразі, обидві моделі використовуються у міжнародній 

практиці. Зокрема, прикладом застосування «типової» моделі є § 45 КК 

Норвегії та п. ІІ ст. 28 КК Бразилії. Модель «виключення» 

відображається у законодавстві Болгарії та Естонії. 

На початку ХХІ ст. бразильським вченим Д. Філхо було 

виокремлено, окрім вищенаведених, ще 2 моделі actio libera in causa: 

модель «розширення» і модель «безпідставного матеріалу». Проте, ці 

моделі піддались критиці у зв’язку з незручністю застосування на 

практиці. При моделі «розширення» особа є неосудною при доведенні 

себе до стану, внаслідок якої вона втратила свідомо-вольовий контроль 

над власними діями та в момент вчинення злочину. Однак, більшість 

вчених наполягає на тому, що особа є осудною при доведенні себе до 

безсвідомого стану та може обирати варіанти подальшої поведінки.   

Модель «безпідставного матеріалу» передбачає законодавче 

закріплення вичерпного переліку дій особи, які можуть призвести до 

втрати нею свідомо-вольового контролю над власною поведінкою. 

Вчинення особою таких дій буде вважатись підготовкою до вчинення 

злочину. при доведенні себе до стану, внаслідок якої вона втратила 

свідомо-вольовий контроль над власними діями Модель піддалась 

критиці у зв’язку з неможливістю охопити усі варіанти поведінки особи, 

внаслідок якої вона може втратити свідомо-вольовий контроль.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 

права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Зайцев О.В. 
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ПИТАННЯ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ  

ВІКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

З УРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН 

Вік особи – одна із фундаментальних та складних категорій, що 

стосуються розвитку особи, вивченням якої займаються різноманітні 

науки, такі як біологія, медицина, педагогіка, психологія, 

юриспруденція. Під віком людини у сучасній юридичній літературі 

розуміють період часу від народження людини до будь-якого моменту 

відліку (хронологічний вік), а також характеристику певного періоду 

життя людини, що відображає анатомо-фізіологічний стан її організму 

(біологічний вік). 

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Кримінального кодексу України (далі - 

ККУ) суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у 

віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Сучасний 

ККУ визнає суб'єктом злочину особу, яка на момент вчинення злочину 

досягла загального віку кримінальної відповідальності, тобто 16 років, 

або у випадках, зазначених у ч. 2 ст. 22 ККУ, – 14 років. 

У науці кримінальному праві існують різноманітні думки щодо 

поняття «вік особи». Одні науковці під віком людини розуміють певний 

період її розвитку. Квак В.М. вважає, що вік, як кримінально-правова 

категорія – це встановлена кримінальним законом кількість часу, 

прожитого особою, а також ступінь її психологічного, фізіологічного і 

соціального розвитку, що характеризує можливість особи усвідомлювати 

суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними. Існують й інші думки 

щодо визначення поняття віку в кримінальному праві.  

Деякі вчені-юристи з огляду на те, що суспільно небезпечні діяння 

вчиняють особи віком до 14 років, пропонують переглянути положення 

кримінального законодавства України, щодо віку кримінальної 

відповідальності. 

Вивчаючи проблему щодо вікової межі кримінальної 

відповідальності, не можна не зазначити що вік, як важливу категорію 
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суб’єкта злочину в зарубіжних країнах встановлюється по-різному. 

Досить низькі його межі – 7 років,  встановлені в Єгипті, Іраку, Йорданії, 

Лівані, Пакистані тощо. У Франції та деяких штатах США – 13 років. З 

14 років встановлена кримінальна відповідальність за діяння, які 

характеризуються підвищенню суспільною небезпекою у Болгарії, 

Норвегії, ФРН, низці країн СНД. Павлов В.Г. пропонує знизити вікову 

межу кримінальної відповідальності до тринадцяти років осіб, які 

вчинили вбивство, умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, крадіжку, 

грабіж, розбій, хуліганство при обтяжуючих обставинах. 

Зазначена пропозиція щодо зниження вікової межі кримінальної 

відповідальності до 13 років за окремі злочини, на мою думку, є, в 

цілому прийнятною. Але хочу не погодитися з переліком окремих 

злочинів, які запропонував Павлов В.Г., зниження вікової межі – за 

умисне вбивство та умисне тяжке тілесне ушкодження (а не вбивство та 

умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, як запропонував науковець), 

тому що є підвищена суспільна небезпечність зазначених злочинів, їх 

поширеність, а також здатність у тринадцятирічному віці усвідомлювати 

свої дії та наслідки заподіяної шкоди. При хуліганстві виникають певні 

складнощі розуміння заподіяння шкоди,  його можна сплутати з грою, 

яка може перерости у злочин, тому нести кримінальну відповідальність 

за хуліганство у 13 років є недоречним. Хоча особа і здана в 13 років 

керувати своїми діями та переважно повною мірою усвідомлювати 

суспільно небезпечні наслідки своїх діянь, але вона – ще недостатньо 

сформована особистість, здатна піддаватися впливу більш дорослих 

(досвідчених) людей, впливу телекомунікаційних засобів та ін., щоб 

нести кримінальну відповідальність на рівні з тими суб'єктами злочину, 

які досягли загальної вікової межі (16 років), та навіть зниженої (14 

років) кримінальної відповідальності. Я вважаю, що тринадцятирічна 

особа повинна нести кримінальну відповідальність за умисне вбивство 

(ст. 115-117 ККУ), умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 ККУ), 

крадіжку (ст. 185 ККУ), грабіж (ст. 186 ККУ), розбій (ст. 187 ККУ). 

Пропоную внести зміни до ККУ, вилучити з ч. 2 ст. 22 перераховані 

мною злочини, створити ч. 3 ст. 22 ККУ, де буде вказано, за які злочини 

саме тринадцятирічна особа вже повинна нести кримінальну 

відповідальність.  

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри кримінального 

права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Крайник  Г. С. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ  

ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ  

ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи, які характеризуються виключним цинізмом, аморальністю та 

великим ступенем суспільної небезпеки, за родовим об’єктом віднесено 

до окремого розділу Особливої частини Кримінального Кодексу 

України «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи». Проблема дослідження злочинів, вчинених на сексуальному 

підґрунті, є актуальною в процесі розвитку наук не лише кримінально-

правового циклу, але й судової медицини, психіатри, психології тощо. 

За даними статистики, жертвами сексуальних посягань дедалі 

частіше стають не лише жінки, але й неповнолітні особи, які зазвичай 

використовуються як об'єкт задоволення сексуальних потреб. 

Наукові дослідження мотивації статевих злочинів дозволяють 

виокремити основні точки зору на проблему сексуального насильства. 

Так, деякі вчені переконані, що насилля породжує насилля, тобто діти, 

які виросли в умовах, де одними батьками стосовно інших було 

застосовано подібне насилля, у майбутньому переносять такий 

негативний досвід у власну життєву спрямованість. Інші науковці 

схильні вважати, що основу подібної злочинної поведінки становить 

саме проблема статевого життя і виникає вона, наприклад, під час 

копуляції, і, як, наслідок, формує таку індивідуальну властивість особи, 

як жорстокість, яка сприймається самим суб’єктом злочину, як певна 

компенсація неспроможності до статевих зносин, у результаті чого 

саме жорстоке поводження в процесі статевих відносин здатне 

відновлювати послаблену потенцію. 

Окрему увагу в наукових дослідженнях приділяється проблемі 

адикційних взаємовідносин між жінкою та чоловіком (амбівалентна 

залежність), фактичної неспроможності самоідентифікації особистості, 

на основі чого ставлення чоловіка до жінки носить характер 

використання і проявляється у насильницьких діях сексуального 
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характеру, тобто примушування до статевих зносин. Сексуальне 

насильство може проявлятися і з метою засвідчення свого статусу над 

жінкою, адже чоловіки схильні до самоствердження саме шляхом 

насильства по відношенню до близьких осіб, будь то лишень для 

власного задоволення або для підтвердження свого статусу серед 

членів певної референтної групи. 

Серед науковців-медиків розповсюдження має гіпотеза, що 

злочинна сексуальна поведінка пов’язана з двома основними 

факторами: генетична структура та вироблення особливих речовин у 

мозку особи, що формують стереотипи насильницького задоволення 

власних сексуальних потреб. У першому випадку наука пояснює це 

тим, що особи, які вчиняли злочини сексуального характеру, можуть 

передавати такі вади своєї поведінки і своєму наступному поколінню, 

оскільки останні дослідження показують, що саме генами передається 

інформація та певні поведінкові вади (соціальне наслідування) і тому 

існує дуже велика вірогідність того, що потомок особи, яка вчиняла 

подібні злочини, в силу закладених стереотипів поведінки, може в 

майбутньому вдатися до аналогічних способів задоволення своїх 

потреб. В іншому ж пояснюється, що в кожній людині міститься «центр 

задоволення», а який саме – залежить від власних уподобань людини: 

комусь задоволення будуть приносити буденні речі, а хтось зможе 

втамувати свого роду «жагу», лише через сексуальне задоволення, і в 

тому числі, насильницьким шляхом. Йдеться саме про деформацію 

потребносно-мотиваційної сфери особистості. 

Психологічна складова злочинів, вчинених на сексуальному 

підґрунті, може проявлятися у осіб на фоні формування негативних 

психічних станів, які є основою для виникнення сильного душевного 

хвилювання (стрес, фрустрація, афекти), що у результаті може 

призвести до невиправних наслідків, причини яких стали відправною 

точкою формування суб’єктивної сторони вчиненого злочину. Вчені 

стверджують, що проблеми подібного характеру у більшості випадків 

виникають як результат дефектів у процесі соціалізації особистості з 

раннього віку, а саме: відсутність виховання, халатне відношення 

батьків до власних дітей, які в подальшому мають приховані розлади 

нервової системи, до того часу, поки за певних життєвих обставин не 

відбудеться психологічний «зрив» (афект), що призводить до 

злочинних дій. 

Таким чином, проблема формування мотивації щодо вчинення 
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злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи є 

актуальною, оскільки за даними офіційної статистики кількість 

злочинів сексуального характеру, нажаль, тільки зростає. 

Погоджуючись із позицією науковців із різних галузей знань, є 

очевидною необхідність вживання різних методів щодо профілактики 

та подальшого дослідження зазначеного виду злочинів, серед яких: 

проведення відповідних заходів у середніх освітніх та вищих 

навчальних закладах, запровадження різного роду виховальних програм 

та проведення соціальних заходів загальнодержавного характеру з 

метою формування у населення основ загальної сексуальної культури. 
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ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ 

ЗБРОЇ ТА ЇЇ КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

У сучасних умовах поглиблення економічної, соціальної та 

політичної кризи в суспільстві спостерігається значне зростання 

контрабанди вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин 

(ст. 201 КК України). Тому актуальність та значимість набувають 

необхідність розроблення ефективної системи заходів протидії таким 

злочинним проявам, прередусім, формування та впровадження в 

практику методик виявлення та розслідування контрабанди як одного із 

напрямків оптимізації слідчої діяльності. Вихідним структурним 

елементом методики розслідування контрабанди вогнепальної зброї та 

боєприпасів виступає криміналістична характеристика даного виду 

злочину.  

Криміналістична характеристика контрабанди вогнепальної зброї 

та боєприпасів – це узагальнена, інформаційна модель (графічна й 

описова), що являє собою систематизирований опис типових 

криміналістично значимих ознак такого різновиду контрабанди, які 

мають суттєве значення для її виявлення, розкриття та розслідування. До 

основних елементів криміналістичної характеристики цього виду 

злочину відносяться: 1) предмет злочинного посягання; 2) спосіб 

вчинення і приховування злочину; 3) «слідова картина» контрабанди 
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вогнепальноі зброі та боєприпасів; 4) обстановка вчинення цього 

злочину; 5) особа злочинця. Розглянемо криміналістичне значення 

обстановки вчинення контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів для 

формування та реалізації криміналістичної методики розслідування 

цього виду злочину. 

Інформація про обстановку вчинення контрабанди є стрижневою в 

криміналістичній характеристиці вогнепальної зброї та боєприпасів, 

оскільки цей елемент взаємопов’язаний з даними інших елементів 

зазначеної характеристики, слугує підґрунтям для висунення та 

перевірки слідчих версій. Обстановка вчинення контрабанди значною 

мірою визначає і корегує спосіб вчинення цього злочину, впливає на 

особливості й структуру його механізму. Спосіб вчинення 

розглядуваного злочину обирається з урахуванням можливостей його 

реалізації і конкретизується з урахуванням обстановки, що реально 

склалася, яка у свою чергу може видозмінюватися залежно від 

використаного способу й особливостей перебігу злочинної події. В 

обстановці події злочину проявляються окремі важливі риси 

контрабандиста частково або повністю, які формують дану обстановку. 

Ось чому важливим є комплексне врахування усіх компонентів та етапів 

обстановки, яка передувала вчиненню контрабанди вогнепальної зброї та 

боєприпасів, та яка супроводжувала безпосереднє вчинення та 

приховування такі кримінальні прояви. 

Слід зазначити, що у криміналістичній літературі по-різному 

визначається обстановка вчинення злочину, пропонується й різний склад 

елементів, що включається в її структуру. Одні вчені-криміналісти 

(Образцов В.О., 1980 р.) у зміст обстановки вчинення злочину вносять 

територіальні, кліматичні, демографічні та інші специфічні особливості 

регіону, в якому вчинено злочин, а також обставини, які характеризують 

місце, час, інші особливості. Інші науковці (Облаков О.Ф., 1985 р.) 

зазначають, що необхідно враховувати адміністративно-територіальне, 

географічне й економічне розташування районів (регіонів), їх соціально-

економічну характеристику, специфіку окремих ділянок місцевості 

(житловий масив, виробнича зона, місце відпочинку), межі охоплення 

території у ході реалізації злочинного наміру, національний склад 

населення, його звичаї та традиції. Матусовський Г.А  (1999 р.) 

акцентував увагу на те, що обстановка вчинення злочину містить у собі 

місце як частину матеріального середовища, що включає окрім 

приміщення й ділянки місцевості також сукупність різних предметів; 
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сюди ж входять чинники регулятивного характеру, що визначають 

порядок укладу життя людей, їх поведінку в побуті та трудовій 

діяльності. 

Не вдаючись у полеміку щодо доцільності включення тих чи інших 

елементів у зміст обстановки вчинення злочину, зазначимо лиш те, що їх 

обсяг і вплив будуть різними залежно від різновиду злочину, оскільки 

для одних істотне значення мають кліматичні умови, для інших – 

виробничі чинники, географічне розташування місця вчинення злочину 

тощо. При цьому, на наш погляд, основним критерієм характеристики 

обстановки вчинення злочину повинні виступати обставини, які, 

безумовно, впливають на механізм вчинення такого злочину і які 

враховує злочинець в цілях його успішного вчинення.  

При розслідувані контрабанди контрабанди вогнепальної зброї та 

боєприпасів основними криміналістичними ознаками виступають 

насамперед, місце і час вчинення злочину, що утворюють просторово-

часові зв’язки й відносини, які мають взаємозв’язаний 

взаємообумовлений характер, а вагомість цих ознак зумовлена передусім 

необхідністю встановлення просторових меж місця події. Відомості про 

обстановку злочину практично завжди мають суттєве значення для 

первісного криміналістичного аналізу сутності події його обставин, 

дають змогу висувати обґрунтовані слідчі версії, ефективно планувати й 

організовувати розслідування даного різновиду контрабанди. 

Характерною особливістю контрабанди вогнепальної зброї та 

боєприпасів є те, що місце вчинення цієї категорії злочинів локалізується 

в просторі й обмежується невеликою площею. Місце вчинення таких 

злочинів у більшості випадків залежить від способу незаконного 

переміщення вогнепальної зброї та боєприпасів через митний кордон. В 

одному місці злочинці переміщують контрабанду шляхом об’їзду, 

обходу митниць, митних постів, у іншому – поза встановленим часом для 

проведення митного контролю, а в деяких випадках – тільки в зоні 

митного контролю шляхом приховування предметів контрабанди від 

митного контролю. 

У випадках, коли контрабанда здійснюється з використанням 

підроблених документів, можна виділити два місця: а) місце вчинення 

підготовчих дій (виготовлення, підробка, оформлення документів); б) 

місце безпосереднього вчинення контрабанди. Місцем виготовлення 

документів, як правило, є приміщення або квартира особи, яка 

виготовляє такі документи; місцем оформлення митних документів – 
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внутрішня митниця за місцем проживання особи або знаходження 

підприємства, а при перетині кордону – прикордонна митниця, через яку 

переміщуються зброя та боєприпаси. Вибір часу для виготовлення таких 

документів якимось певним закономірностям не підкорюється, оскільки 

ця дія може відбуватися як протягом усього робочого дня, так і після 

нього залежно від способу вчинення контрабанди та інших чинників. 

Отримання й оформлення документів у різних організаціях, 

підприємствах і на внутрішній митниці здійснюється у відповідні години 

їх роботи. 

Місцем вчинення контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів в 

таких випадках є зона митного контролю. Це, як правило, приміщення 

митниці, купе вагона, борт літака, оглядова площадка автомобілів, борт 

морського чи річкового судна, спеціально відведені місця для 

проведення митного контролю, оглядові бокси та ін. При вчинені 

контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів поза митним кордоном 

злочинці, минаючи магістралі, в основному вибирають об’їздні дороги, 

тобто місця з найменш інтенсивним рухом, де дуже низька ймовірність 

зустрітися з митниками чи прикордонниками. Місцями вчинення 

контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів за видами транспорту 

можуть бути: вантажний транспорт, легковий транспорт, залізничний 

транспорт, морський транспорт, повітряний транспорт. 

Вибір часу вчинення контрабанди вогнепальної зброї та 

боєприпасів зумовлений певними закономірностями. Якщо час вчинення 

контрабанди не пов’язано з розписом транспорту, то злочинці, 

найчастіше намагаються вибрати другу половину ночі або кінець зміни 

митного наряду, що пов’язано зі стомленістю й меншою увагою 

працівників митниці. Незаконне переміщення вогнепальної зброї та 

боєприпасів найчастіше може здійснюватися вночі, а інколи вранці. 

Нерідко контрабандисти планують вчинення контрабанди у вихідні, 

передсвяткові чи святкові дні або ж у негоду. 

При розслідуванні контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів 

час вчинення злочину не тільки має важливе криміналістичне значення, 

але й сприяє збору й оцінці доказів. Він входить до предмета 

доказування і належить обов’язковому встановленню. Це елемент 

криміналістичної характеристики злочину, який відбиває його існування 

в часі з моменту злочинної діяльності, тривалості його розвитку, 

послідовності фаз і періодів до моменту закінчення. У деяких випадках 

час може впливати на вибір злочинцем місця вчинення злочину, а також 
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на спосіб його вчинення і локалізацію слідів на місці події. 

У формуванні обстановки вчинення контрабанди вогнепальної 

зброї та боєприпасів суттєву роль відіграють умовами, які сприяють 

вчиненню цього злочину. Найчастіше такими виступають: 

недосконалість і прогалини в чинному митному, кримінальному й 

кримінальному процесуальному законодавстві; недоліки в організації та 

проведенні митного контролю; ―відкритість‖ і ―прозорість‖ митних 

кордонів; корупція та зловживання службовим становищем у митних і 

правоохоронних органах; помилки у митній і податковій політиці; 

недостатній рівень спеціальної підготовки осіб, які здійснюють боротьбу 

з контрабандою вогнепальної зброї; прогалини й помилки в кадровій 

політиці в деяких підрозділах митних органів; низький рівень технічного 

й інформаційного забезпечення митних органів; неналежна міждержавна 

співпраця в боротьбі з контрабандою зброї та ін. 

Таким чином, обстановка вчинення контрабанди вогнепальної 

зброї та боєприпасів є одним із найважливіших елементів 

криміналістичної характеристики розглядуваної категорії злочинів, він 

тісно взаємопов’язаний з даними інших елементів зазначеної 

характеристики, слугує підґрунтям для побудови слідчих версій. 

Елементи обстановки контрабанди відіграють суттєву роль у розробці й 

подальшому застосуванні технічних засобів митного контролю, умови, 

часові чинники визначають систему технічних засобів митного 

контролю, а також методи їх оперативного застосування. Крім цього, 

географічне розташування України зумовлює зростання такої 

контрабанди та використання міжнародним криміналітетом території 

нашої країни для транзиту, ввезення й вивезення зброї та боєприпасів. 

Тому обстановка вчинення контрабанди вогнепальної зброї та 

боєприпасів має важливе значення для побудови криміналістичної 

методики розслідування цього виду злочину. 

Науковий керівник: д.ю.н, професор кафедри криміналістики 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Шевчук В.М. 
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ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ  

КОНТРАБАНДИ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ  

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

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 

фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305 КК). Враховуючи 

підвищену суспільну небезпечність цих кримінальних явищ, такі 

злочини є одним із факторів заподії шкоди здоров’ю людей, загрожують 

національній безпеці держави, а також негативно впливають на 

міжнародну співпрацю України з іншими державами у боротьбі з таким 

різновидом транснаціональної організованої злочинної діяльності. 

Контрабанда фальсифікованих лікарських засобів – це різновид 

контрабанди, який полягає у переміщенні зазначених засобів і речовин 

через митний кордон України поза митним контролем або з 

приховуванням їх від митного контролю. При цьому фальсифікований 

лікарський засіб – це лікарський засіб, який умисно промаркований 

неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про 

лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного 

реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно 

підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або 

декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною 

назвою, що внесені до Державного реєстру, а так само лікарський засіб, 

умисно підроблений в інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній 

або декільком із них), у тому числі складу, про лікарський засіб із 

відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських 

засобів України.  

Інформаційною основою формування та реалізації методики 

розслідування таких злочинів є криміналістична характеристика цього 

різновиду контрабанди, структурними елементами якої виступають: а) 

предмет злочинного посягання; б) спосіб вчинення злочину; в) типові 

сліди; г) обстановка вчинення контрабанди фальсифікованих лікарських 

засобів; д) особа злочинця.  
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Предметами злочинного посягання цього злочину виступають 

фальсифіковані лікарські засоби. За визначенням ВООЗ 

фальсифікованим (контрафактним) лікарським засобом є продукт з 

етикеткою, що не відповідає дійсному вмісту препарату та (або) 

виробнику чи походження якого свідомо приховано. Відповідно до ст. 2 

Закону України «Про лікарські засоби» фальсифікований лікарський 

засіб – це лікарський засіб який умисно промаркований неідентично 

(невідповідно) відомостям (одній або кільком з них) про лікарський засіб 

з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських 

засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у 

інший спосіб, і не відповідає відомостям, у тому числі складу, про 

лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до зазначеного 

Державного реєстру. Виокремлюють кілька основних типів підробок, а 

саме: 1) препарат, у якому взагалі немає активної речовини; 2) препарат, 

у якому наявні всі речовини, але невідомо, за яких умов і технологій їх 

отримано; 3) препарат у якому дорожчу речовину змінено на аналогічну, 

але дешевшу. Найчастіше підробляють препарати, які мають щоденний 

попит та рекламуються по телебаченню та радіо, до них відносяться 

знеболювальні, антибіотики, психотропні речовини. 

Основними джерелами надходження на фармацевтичний ринок 

України таких лікарських засобів є: контрабандне постачання 

виробниками та реалізаторами лікарських засобів з закордону під 

виглядом інших товарів; перепакування протермінованих лікарських 

засобів з метою подальшої реалізації; випуск на невстановлених 

підприємствах фальсифікованих лікарських засобів з використанням 

високотехнологічного обладнання із залученням кваліфікованих 

фахівців. З метою посилення державного контролю за якістю лікарських 

засобів і боротьби з виробництвом та розповсюдженням 

фальсифікованих препаратів на території України, наказом 

Держлікінспекції МОЗ створено постійно діючу робочу групу по 

відстеженню шляхів розповсюдження фальсифікованих лікарських 

засобів, субстанцій, ввезених на територію України, руху використаного 

та списаного технологічного обладнання, що може бути використане для 

виробництва фальсифікованих лікарських засобів.   

Способами вчинення контрабанди фальсифікованих лікарських 

засобів найчастіше виступають: а) переміщення фальсифікованих 

лікарських засобів поза митним контролем; б) переміщення 

фальсифікованих лікарських засобів шляхом приховування від митного 
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контролю. Переміщення фальсифікованих лікарських засобів поза 

митним контролем охоплює різноманітні дії контрабандиста по 

переміщенню таких лікарських препаратів поза визначених митними 

органами України місць (митниць, митних постів) або поза встановленим 

часом для проведення митного контролю. Найчастіше здійснюється таке 

переміщення шляхом об'їзду митних постів легковими та вантажними 

автомобілями. Значно менше на практиці зустрічається випадків 

переміщення контрабанди шляхом обходу місць митного контролю 

пішоходами. Способи вчинення контрабанди фальсифікованих 

лікарських засобів шляхом приховування від митного контролю 

зустрічаються на практиці найчастіше. Приховування від митного 

контролю фальсифікованих лікарських засобів 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 переміщення предметів підроблених документів або таких, 

що одержані незаконно, містять неправдиві дані чи є підставою для 

переміщення інших предметів. Застосовується три способи 

приховування фальсифікованих лікарських засобів від митного 

контролю: а) тайники; б) інші способи ―фізичного приховування‖, що 

ускладнюють візуальне виявлення контрабанди; в) фальсифікація 

митних та інших документів. 

Суттєвого значення набувають способи фальсифікації лікарських 

засобів. Виокремлюють три основних типи підробок фальсифікованих 

лікарських засобів: препарат, у якому взагалі немає активної речовини; 

препарат, у якому наявні всі речовини, але невідомо, за яких умов i 

технологій їх отримано; препарат, у якому дорожчу речовину замінено 

на аналогічну, але дешевшу. 

Типові сліди обумовлені способами вчинення таких злочинів. При 

переміщені такого різновиду контрабанди поза митним контролем 

передбачає наявність різних матеріальних слідів транспортних засобів: 

сліди хитання, ковзання, гальмування і пробуксовки коліс, утворені в 

результаті руху транспорту. При використанні тайників та інших засобів 

фізичного приховування, що утруднюють виявлення  контрабанди 

набувають значення такі сліди: а) дефекти швів, сполучених частин 

покриття підлоги кузова (фургона) автомобіля, металевої та 

пластмасової апаратури різних вузлів транспортних засобів; в) сліди на 



215 

 

поверхні попільничок; г) сліди свердління, розрізу, розпилу, 

нашарування при зварюванні, сліди металізації; д) сліди стружки при 

виготовленні тайників у дерев'яних частинах транспортного засобу. 

Серед основних ознак, за якими можна відрізнити фальсифіковані 

лікарські засоби, є: сліди на упаковці (зміна звичайної упаковки або 

різниця в упаковках одного й того ж препарату), зміна звичайних 

ознак (якщо препарат має специфічні смак, запах або колір), ціна (нижче, 

ніж завжди). Потребує особливої уваги також зовнішній вигляд упаковок 

лікарських препаратів, яка має повністю відповідати вимогам 

аналітичної нормативної документації. 

Обстановка вчинення такої контрабанди зумовлює врахування місця, 

часу та умов вчинення цих злочинів. Місцем вчинення виступає зона 

митного контролю: приміщення митниці, купе вагона, борт літака, 

оглядова площадка автомобілів, борт судна, місця для проведення 

митного контролю, оглядові бокси, а також місця нелегального 

переміщення через кордон та ін. Час вчинення має свої закономірності, 

контрабандисти, як правило, намагаються вибрати другу половину ночі 

або кінець зміни митного наряду, що пов'язано зі стомленістю та 

меншою увагою працівників митниці. Найчастіше такі злочини 

вчиняються вночі, рідше вдень, може плануватися на вихідні, святкові чи 

передсвяткові дні. Значна кількість фальсифікованих лікарських засобів 

потрапляють до України контрабандним шляхом із-за кордону. 

Основними чинниками, які сприяють появі підробок, є: недоліки 

законодавчої бази; недотримання вимог чинного законодавства; 

корупція, лобіювання та конфлікт інтересів; попит, що перевищує 

пропозицію; надвисокі ціни; неефективна взаємодія між органами 

державної влади; угоди, що передбачають наявність посередників тощо. 

Особи, які беруть участь в розглядуваних злочинах, як правило, 

володіють професійними знаннями у цій сфері, мають чітке уявлення про 

смаки споживачів, попит, відмінно знають кон’юнктуру ринку, можуть 

виконувати конкретні замовлення. У більшості випадків такі злочини 

вчиняють особи чоловічої статті,  переважно вони скоюються дорослими 

злочинцями, так як зазначені способи вчинення вимагають значних 

матеріальних витрат, витрат часу і фізичних сил, наявності відповідної 

освіти чи певних навичок і досвіду роботи. Досить рідко беруть участь у 

вчиненні зазначених злочинів неповнолітні. На певну увагу заслуговує 

професійна діяльність осіб, що вчиняють таку контрабанду. 

Слідчі ситуації, що виникають на початку розслідування, такі: 1) є 
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ознаки – достатні дані про вчинення такої контрабанди, відома особа, яка 

її вчинила; 2) є ознаки про вчинену контрабанду, але особа, яка її 

вчинила, невідома; 3) є ознаки такої контрабанди і відомості про 

злочинця, але останній зник з місця події. При розслідуванні цієї 

категорії злочинів найбільш характерними слідчими (розшуковими) 

діями є: огляд місця події, огляд предметів контрабанди, допит 

підозрюваного і свідків, одночасний допит раніше допитаних осіб, 

обшук, освідування, пред’явлення для впізнання, а також проведення 

необхідних судових експертиз. Найчастіше проводяться такі судові 

експертизи: судово-хімічна, судово-товарознавча, судово-

фармацевтична, судово-медична, криміналістичні експертизи (технічна 

експертиза документів, почеркознавча, дактилоскопічна, трасологічна) та 

ін. Результативність розслідування цього різновиду контрабанди 

значною мірою залежить від своєчасного і правильного проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій 

та тактичних операцій. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА 

У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 

В умовах сьогодення головним напрямком розвитку України як 

соціальної, демократичної та правової держави є утвердження й 

забезпечення прав і свобод людини, оскільки саме її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються найвищою 

соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України). Динаміка злочинності, 

змінення її структури й характеру, інші негативні чинники сучасності в 

суспільстві, реформування кримінального процесуального законодавства 

та органів кримінальної юстиції, усієї правоохоронної та судової системи 

потребують запровадження ефективної системи протидії кримінальним 

правопорушенням, вжиття невідкладних заходів, спрямованих на 
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вдосконалення слідчої та судової діяльності. Серед таких засобів 

особливої актуальності та значимості набувають проблеми, які пов’язані 

з використанням поліграфних технологій.  

Саме поліграф у сучасних умовах виступає ефективним засобом 

протидії злочинності та забезпечення захисту окремих громадян їх прав 

та свобод і створення відповідних умов для оптимізації діяльності 

слідчого, прокурора, суду, сторони захисту. Усе це свідчить про 

важливість і своєчасність теоретичного обґрунтування й широкого 

впровадження поліграфа у практичну діяльність правоохоронних 

органів, у тому числі й при розслідувані злочинів та у приватній практиці 

щодо забезпечення захисту бізнесу та окремих осіб. Більше того, 

еволюційний шлях розвитку поліграфа та понад вікова історія практики 

його застосування свідчить про те, що такий метод надає можливість 

отримання від людини криміналістично-значущу інформацію, яку іншим 

шляхом дуже виявити складно або взагалі не можливо. 

Практика і реалії сьогодення показують, що поліграф як науково-

технічний прилад уже достатньо системно використовується в Україні у 

різних напрямках діяльності, у тому числі і у правозастосовчій сфері, 

серед них можна назвати такі: 1) відбір кандидатів для заміщення 

вакантних посад (кадровий ―скринінг‖); 2) спеціальні (внутрішні) 

перевірки та службові розслідування; 3) розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень; 4) використання поліграфа як оперативно-

розшуковий захід; 5) поліграф як засіб криміналистичної профілактики 

злочинів; 6) використання поліграфа як одного із способів доведення 

невинуватості підозрюваної особи як стороною захисту, так і 

обвинувачуваним; 7) проведення судової психофізіологічної експертизи 

із застосуванням поліграфа; 8) інші напрями використання поліграфа по 

захисту бізнесу та окремих громадян.  

Однак, ці напрями досліджень нерідко стикаються із різного роду 

практичними проблемами, пов’язаними із відсутністю належного 

законодавчого закріплення застосування поліграфа в Україні. Особливо 

це стосується сфери досудового розслідування та судового провадження, 

що часто слугує для окремих слідчих, прокурорів, суддів підставою для 

невизнання отриманих результатів досліджень із застосуванням 

поліграфу, не врахування їх як доказів. 

Застосування поліграфа можна розглядати у декількох аспектах. 

По-перше, як різновид науково-дослідної діяльності, яка поєднує різні 

види спеціальних наукових знань (психологічні, психофізіологічні, 
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медичні, технічні та ін.). По-друге, застосування поліграфа має 

комплексний міжгалузевий характер, визначає напрямки таких 

досліджень; як психофізіологічний метод інструментальної детекції 

вербальної інформації (брехні), тобто застосування поліграфа є одним із 

інструментальних методів отримання інформації в ситуації 

міжособистісного спілкування. По-третє, застосування поліграфа можна 

розглядати як організаційно-правову форму використання спеціальних 

знань в галузі поліграфології, оскільки опитування з використанням 

поліграфа, дослідження із застосуванням поліграфа з метою отримання 

висновку поліграфолога (наприклад, при відборі кадрів), проведення 

судової психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа є 

являють собою форму застосування спеціальних знань.  

На сьогодні в Україні є низка судових рішень, в яких результати 

обстежень на поліграфі визнані доказом у кримінальних провадженнях, 

проте їх відсоток складає не більше 20. Виникає правомірне питання: 

чому майже у 80 відсотках випадків суди не приймають до уваги як 

докази заключення судово-психолого-фізіологічної експертизи з 

використанням поліграфа.  

Аналіз висновків судової психофізіологічної експертизи з 

використанням поліграфа показують на наявність окремих проблем, 

пов’язаних: по-перше, з низьким рівнем підготовки окремих «фахівців-

поліграфологів»; по-друге, з незнанням окремих поліграфологів основ 

правознавства, теорії та практики судової експертизи; по-третє, з 

різницею в наукових підходах до обґрунтування методик проведення 

дослідження. 

Як бачимо із судових рішень, наявні певні труднощі з 

процесуальною формою проведення обстежень на поліграфі. Результати 

обстеження на поліграфі в кожній справі процесуально оформлялися по-

різному: як висновок психофізіологічноі експертизи; як висновок 

спеціаліста-поліграфолога за результатами спеціального 

психофізіологічного обстеження; як висновок психофізіологічного 

інтерв’ю; як показання експерта-спеціаліста за результатами 

психофізіологічного інтерв’ю. На нашу думку, таке обстеження має 

проводитися у формі судової психофізіологічної експертизи з 

використанням поліграфа.  

Крім цього, на жаль, нерідко поліграфологи виходять за межі своєї 

компетенції, відповідаючи на правові питання (прямо вказують, що 

робив або не робив підекспертний під час вчинення злочину, порушуючи 
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тим самим вимоги КПК України). В якості документів, що 

підтверджують наявність у них спеціальних знань в галузі 

поліграфології, надають (найчастіше видаючи за документи державного 

зразка) різного роду «сертифікати», оформлені з явним порушенням 

вимог ГОСТу до оформлення документів. Нерідко зазначають, що вони 

застосовували «методика тестування і дослідження, як і апаратні, і 

програмні засоби, що відповідають найвищому досягнутому в цій галузі 

спеціальних знань рівню, загальновизнаним фактичним стандартам, які 

апробовані в криміналістичній і судовій практиці», демонструють повне 

нерозуміння цих самих стандартів і навіть незнання сучасної літератури 

по поліграфології. Також нерідко виникають проблеми щодо самого 

приладу – питання до поліграфу, який застосовується при дослідженнях, 

чи відповідає він державним стандартам, походження його тощо і т.п. 

Висновок експерта-поліграфолога, на нашу думку, може бути 

джерелом доказів у кримінальному провадженні. По-перше, у процесі 

судово-психофізіологічної експертизи здобуття доказової інформації 

відбувається відповідно до сучасних уявлень криміналістичної 

трасології. По-друге, експертні висновки формуються відповідно до 

вимог чинного кримінально-процесуального законодавства.  

Таким чином, забезпечується допустимість і достовірність доказів, 

здобутих під час проведення психофізіологічної експертизи. При 

проведені такої експертизи зазвичай питання стосуються фактичних 

обставин вчинення злочину або відвертості особи на допитах. 

Формулюючи питання, слід враховувати межі компетенції експерта. 

Експерт-поліграфолог не може напевно стверджувати щодо дій і 

поведінки особи в минулому. Судова психофізіологічна експертиза з 

використанням поліграфа дає змогу виявити матеріальні ознаки 

ідеальних слідів пам’яті особи, яка є носієм інформації, що може бути 

використана як доказ фактів чи обставин, що їх встановлює слідчий під 

час розслідування.  

Актуальною на сьогодні є проблема законодавчого закріплення 

застосування поліграфу в Україні. Загальновідомо, що зарубіжна 

практика використання поліграфа в різних сферах діяльності має більш 

ніж вікову історію і використовується цей прилад у понад ста країн світу, 

і лише у двох з них, Литві та Молдові, застосування поліграфу є 

врегульованим на законодавчому рівні. У інших країнах – його 

діяльність упорядковується підзаконними нормативно-правовими актами 

і, як правило, питання про необхідність прийняття окремого Закону не 
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ставиться. В Україні застосування поліграфу також регулюється 

окремими підзаконними актами, наказами та відомчими інструкціями, 

однак, цього недостатньо, по скільки ефективне використання 

досліджень за допомогою комп’ютерного поліграфа та його результатів у 

правозастосовчій практиці, і зокрема у досудовому розслідуванні та 

судовому провадженні, потребує чіткого законодавчого врегулювання. 

Тому перспектива запровадження поліграфних технологій в України 

сьогодні повною мірою залежить від прийняття на державному рівні 

відповідного правового інструментарію – законодавчого врегулювання, 

зокрема, Закону про поліграфологічну діяльність. 

На державному рівні відсутні вимоги до підготовки фахівців і 

перелік компетенцій яким вони повинні відповідати. Відсутні державні 

установи, які мають право здійснювати підготовку фахівців. Невизначена 

відповідальність поліграфологів за помилкові висновки та розголошення 

чи втрату результатів перевірки. Наявність визначених недоліків вимагає 

державного регулювання цих процесів через об’єднання у систему 

застосування поліграфних технологій. 

Виходячи із вищевикладеного, можна виділити три аспекти 

використання поліграфа: 1) профілактичнии аспект – використання 

поліграфа в кадровій роботі для перевірки та відбору кандидатів для 

заміщення вакантних посад у професіях підвищеного ризику, для 

перевірки умовно-достроково звільнених з питань дотримання ними 

умов звільнення тощо; 2) тактичний аспект – використання поліграфа з 

метою отримання орієнтовної інформації, побудови версій, 

підтвердження показань осіб тощо; 3) доказовий аспект – використання 

поліграфа як засобу проведення психофізіологічноі експертизи.  

Отже, перераховані напрями можливого застосування поліграфа 

дають змогу з упевненістю стверджувати про практичну доцільність 

його використання у діяльності правоохоронних органів України, у тому 

числі й у розкритті та розслідуванні злочинів й інших правопорушень, у 

приватному секторі, при захисті бізнесу та інших напрямках 

життєдіяльності нашого суспільства. Цей напрямок потребує подальшого 

наукового дослідження. 

Науковий керівник: д.ю.н, професор кафедри криміналістики 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Шевчук В.М.  
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СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВА НА ЗАМОВЛЕННЯ  

ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Конституція України визнає людину, її життя та здоров’я, честь і 

гідність, найвищою соціальною цінністю. Різноманітні соціальні явища, 

що пов’язані як з економічною так і політичною кризою, негативно 

відобразились на криміногенній ситуації в країні. Зазначені процеси 

супроводжуються низкою негативних наслідків, серед яких є стрімке 

зростання злочинності, у тому числі умисних убивств, вчинених на 

замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). 

Вбивство на замовлення – це 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). Для вбивства, вчиненого на замовлення 

характерно те, що виконавець такого вбивства одержує чи бажає 

одержати певну вигоду (матеріального чи нематеріального характеру) не 

від самого факту позбавлення життя потерпілого, а за вчинення дій, 

спрямованих на виконання замовлення чи у зв’язку з його виконанням. 

Аналіз практики показує, що способів позбавлення життя людини 

багато, але вбивствам на замовлення притаманний відкритий, зухвалий 

напад на жертву. Саме тому більшість провідних учених-криміналістів 

визнають необхідність і доцільність розробки криміналістичної 

характеристики цього виду злочину як основи побудови й формування 

оптимальних методик розслідування і їх використання. Криміналістична 

характеристика злочину слугує інформаційною основою побудови та 

перевірки слідчих версій у розслідуванні конкретних злочинів.  

Узагальнення практики розслідування вбивств на замовлення 

свідчить про те, що слідчі та оперативно-розшукові органи стикаються з 

серйозними труднощами при розкритті та розслідуванні даної категорії 
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злочинів. Усе викладене зумовлює необхідність розробки методичних 

основ, теоретичних і практичних рекомендацій, які змогли б підвищити 

ефективність діяльності правоохоронних органів по виявленню і 

розкриттю таких злочинів. Особливої актуальності набувають 

дослідження способів вчинення вбивств на замовлення як елемента 

криміналістичної характеристики цього виду злочину. 

Спосіб вчинення вбивств на замовлення – це детермінована 

система дій злочинця по підготовці, вчиненню та приховуванню 

умисного позбавлення життя людини, яке скоюється особою за 

винагороду в інтересах третьої особи. 

На сьогодні найбільш поширеними способами вчинення вбивств на 

замовлення є такі: 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. 

Способи вчинення вбивств на замовлення мають властивість 

варіюватись залежно від рівня «професійної» діяльності злочинного 

угруповання Організовані групи та злочинні організації віддають 

перевагу латентним злочинам. Зокрема, практиці відомі випади 

втоплення трупів, уторування в асфальт, розчинення у кислоті. Серед 

професійних вбивств на замовлення популярними є нещасні випадки: 

автокатастрофи типу «п’яний за кермом», побутові ушкодження 

електрострумом, серцеві напади тощо. 

Аналіз судових рішень постановлених в кримінальних 

провадженнях за фактом вчинення вбивства на замовлення дає змогу 

виділити декілька основних способів їх вчинення: 1) вбивство на 

замовлення з використанням вогнепальної зброї. Така популярність 

вогнепальної зброї обумовлюється насамперед її мобільністю, великою 

забійною силою, вибірковістю, можливістю діяти з далекої відстані, 

тобто без безпосереднього контакту з жертвою; 2) вбивство на 

замовлення із застосуванням вибухових пристроїв. Найчастіше 

виконавці вбивства використовують вибухівки виконані кустарним 

способом і встановлюють їх в місцях частого перебування жертви, як то 

автомобіль, житло тощо. Такий спосіб вчинення вбивства на замовлення 

дає змогу знищити докази разом з жертвою, майже достовірний 
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результат виконання і безконтактний процес вчинення; 3) вбивство на 

замовлення шляхом  завдання потерпілому колото-різаних ран та 

комбіноване застосування холодної й вогнепальної зброї. У таких 

випадках вогнепальна зброя застосовується після невдалого замаху за 

допомогою холодної зброї; 4) вбивство на замовлення у результаті 

завдання потерпілому тілесних ушкоджень різними побутовими 

предметами, в тому числі удушення, утоплення й отруєння і т.д.; 5) 

вбивство на замовлення у результаті використання автотранспортних 

засобів, наприклад створення аварійної ситуації на автошляху, наїзд 

тощо. Звичайно, вказаний вище перелік способів вчинення даної 

категорії злочинів не є повним, але відображає статистику найбільш 

часто використовуваних заходів для позбавлення життя на замовлення. 

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. 

Важливо зазначити, що дії, спрямовані на підбір і підготовку 

знарядь (засобів) для вчинення злочину, вибір транспорту, визначення 

способів стеження за жертвою, шляхів відходу, вибір місця і часу 

вбивства планує зазвичай виконавець. Найчастіше враховуються і 

побажання замовника, якщо такі є. ―Кілер‖ може не знати справжніх 

мотивів ―замовлення‖, але, як правило, має у своєму розпорядженні 

певні докази щодо посередника, замовника. 

Підготовчі дії до вчинення розглядуваного злочину забирають 

багато часу у злочинців та пов’язані з пошуком виконавця, вивченням 

жертви, обранням знаряддя злочину, розробленням сценарію вбивства 

тощо. Ретельно хронометрується «життєвий графік» жертви, 

перевіряються, де і з ким проживає, чим займається, з ким зустрічається, 

розпорядок дня, наявність охорони тощо. 

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; 



224 

 

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. 

Ці специфічні ознаки можуть орієнтувати на те, що вбивство має 

замовний характер. 

Таким чином, спосіб вчинення вбивств на замовлення та 

інформація про нього виступають основою для: розробки 

криміналістичної характеристики таких злочинів; виявлення 

взаємозв’язку між структурними елементами характеристики; побудови 

й висунення слідчих версій і планування розслідування; розробки 

особливостей тактики провадження слідчих (розшукових) дій; 

прогнозування механізму вчинення конкретного різновиду контрабанди 

з урахуванням способу вчинення; розробки криміналістичної 

профілактики вбивств на замовлення. Тому дослідження 

криміналістично значущих ознак структурних компонентів способів 

вчинення розглядуваних злочинів створюють передумови та 

інформаційну основу для побудови ефективної методики розслідування 

вбивств на замовлення.  

Науковий керівник: к.ю.н, доцент кафедри криміналістики 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Капустіна М.В.  
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к.ю.н., асистент кафедри адміністративного права, 
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДОКАЗОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 

Створення ефективної системи протидії корупції на основі нових 

засад формування та реалізації антикорупційної політики є іманентним у 

даному аспекті. Не аби як роль при вирішенні даного питання відіграє 

модернізація системи органів публічної адміністрації. 

Підтвердженням цієї аксіоми є створення системи органів 

публічної адміністрації щодо протидії корупції. Так, набрала обертів 

діяльність органу Національного агентства з питань запобігання корупції 

як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. У Законі 

України «Про запобігання корупції» від 22.05.2015 № 484-VIII 

визначається його статус, завдання – забезпечення формування та 

реалізації державної антикорупційної політики.  

У першу чергу, роль Національного агентства з питань запобігання 

корупції полягає  у превентивній функції, тобто запобіганні і протидії 

корупції. По-друге, даний орган бере активну участь у розкритті 

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, за допомогою  

доказів. У ст. 251 КУпАП розкривається поняття доказів в справі про 

адміністративне правопорушення, як будь-яких фактичних даних, на 

основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) 

встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, 

винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають 

значення для правильного вирішення справи. Формування самої 

доказової бази здійснюється за допомогою доказової діяльності, яка 

складається із таких етапів як збирання, перевірка, дослідження та оцінка 
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доказів. 

У разі виявлення адміністративного правопорушення, пов’язаного 

з корупцією, Національне агентство активно приймає участь у збиранні 

доказів. Збирання доказів полягає у врегульованій законом діяльності 

Національного агентства, яка має за мету отримання інформації щодо 

вчиненого правопорушення. Збирання доказів названим органом 

складається із: (1) виявлення самих обставин, які можуть мати доказове 

значення; (2) фіксація фактичних даних шляхом складання протоколу.   

Із початком своєї діяльності Національне агентство має право 

складати протокол за наступними статтями, які стосуються 

адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (ч. 1 ст. 255 

КУпАП): (1) порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності (172-4 КУпАП); (2) порушення встановлених 

законом обмежень щодо одержання подарунків (172-5 КУпАП); (3) 

порушення вимог фінансового контролю (172-6 КУпАП); (4) порушення 

вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (172-7 

КУпАП); (5) незаконне використання інформації, що стала відома особі у 

зв’язку з виконанням службових повноважень (172-8 КУпАП); (6) 

невжиття заходів щодо протидії корупції (172-9 КУпАП). 

Загальний порядок і процедура складання протоколу 

регламентуються у ст. 256 КУпАП, а повноваження Національного 

агентства закріплюються у п. 12-1 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про 

запобігання корупції». У ч. 3 ст. 12 зазначеного Закону регламентується, 

що у разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, уповноважені особи Національного агентства 

складають протокол про таке правопорушення, який направляється до 

суду згідно з рішенням Національного агентства. Так, на даному етапі 

важливе значення має правильне визначення суб’єкта адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, з метою уникнення 

притягнення до адміністративної відповідальності  невинної  особи. 

Отже, протокол буде визначатися належним доказом у справі, в якому 

зазначається правовий статус особи та характер вчиненого нею діяння, 

тобто адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

Збиранню доказової інформації сприяють й інші дії Національного 

агентства. Виходячи з п. 12 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про запобігання 

корупції» Національне агентство може ініціювати проведення 

службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до 

відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з 
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корупцією правопорушень, надсилати до інших спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що 

свідчать про факти таких правопорушень.  

Перевіряти докази Національне агентство може шляхом всебічного 

та об’єктивного визначення достовірності фактичних даних та 

доброякості джерел їх отримання для правильного встановлення 

обставин справи. 

Стадія дослідження доказів притаманна етапу розгляду справи вже 

у суді. Докази в адміністративних правопорушеннях досліджуються у їх 

сукупності. У ст. 252 КУпАП вказується, що орган (посадова особа) 

оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 

всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в 

їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. Роль 

Національного агентства у даному випадку тільки опосередкована, 

внаслідок того, що дана категорія справ розглядається судом. 

Щодо оцінки доказів, слід зазначити, що її виділяють попередню, 

остаточну і контрольну. У даному випадку мова йде про попередню 

оцінку доказів, тому що остаточна та контрольна оцінка властива для 

діяльності суду. Національне агентство може у сукупності оцінити 

достатність доказів, які необхідно направити до суду. Що стосується 

властивостей доказів, таких як належність, допустимість, то їх вже буде 

оцінювати сам суд. 

Виходячи із вищезазначеного, слід зазначити, що головна роль 

Національного агентства у доказовій діяльності в адміністративних 

правопорушеннях, пов’язаних з корупцією, полягає у збиранні та 

перевірці доказів. До компетенції Національного агентства відноситься 

складання протоколу як письмового засобу доказування, в якому 

фіксується інформація щодо обставин правопорушення. У зв’язку із цим, 

з метою швидкого та ефективного вирішення справи та притягнення  

винних осіб до адміністративної відповідальності законодавство 

потребує удосконалення щодо можливості надання доказів 

Національним агентством в електронній формі. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

У сучасній юридичній літературі досить часто зустрічається 

змішування таких елементів правового статусу органу виконавчої влади, 

як «повноваження», «функції» і «компетенція». Слід зазначити, що 

правильне розуміння зв’язків між зазначеними категоріями дає змогу 

цілісно розкрити зміст правового статусу органу виконавчої влади. 

З цього приводу Крупчан О.Д. слушно зауважує, що завдання (цілі) 

і функції органу є визначальними щодо характеру його прав і обов’язків. 

З техніко-юридичної точки зору в чинному законодавстві нерідко є дуже 

нечіткими межі між формулюваннями завдань і функцій, з одного боку, 

функцій і повноважень – з іншого. Тому, характеризуючи, власне, 

компетенцію органів виконавчої влади, доцільно враховувати не лише 

права і обов’язки, а й інші складові їх правового статусу, насамперед 

завдання і функції (хоч текстуально вони можуть і не розмежовуватися).  

Варто наголосити, що проблему компетенції органів державної 

влади досліджували багато вчених. У своїх працях Кутафін О.О. і 

Шеремет К.П., розглядаючи компетенцію місцевих рад, розуміють під 

нею складну правову категорію, структура якої складається з предметів 

відання, прав та обов’язків. Водночас, Бачило І.Л. розглядає 

компетенцію в широкому й вузькому розумінні. У широкому значенні 

компетенція складається з багатьох елементів і визначається комплексом 

норм. Компетенція дозволяє розкрити: – яке місце посідає орган у 

системі управління; – які завдання на нього покладаються; – яка 

територія, сфера суспільних відносин або які об’єкти підлягають 

управлінню, які з цих об’єктів є безпосередньо підконтрольні, 

підвідомчі; – що може і зобов’язаний орган робити в межах своєї сфери 

(коло його діяльності); – якими юридичними правами і обов’язками 

(повноваженнями) володіє орган при здійсненні свого кола діяльності; – 

за що і як саме відповідає суб’єкт управління. У вузькому ж розумінні 

компетенція – це, власне, права й обов’язки (повноваження органу). 

Слід погодитися з думкою Георгієвського Ю.В., який зауважує, що 

проблеми компетенції завжди вирішувалися в історії та в сучасному світі 
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як інструмент побудови публічних інститутів. Але при цьому народ як 

єдине джерело влади завжди залишався осторонь. Саме норма 

Конституції України, яка проголошує, що народ є «носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні» передбачає її «компетенційний 

вимір», тобто підкреслює, що народ є соціальним джерелом усіх 

компетенцій. 

У юридичній літературі дослідження категорії «компетенція 

органу виконавчої влади» нерозривно пов’язано з аналізом її ознак, серед 

яких  виокремлюють наступні: (1) має офіційне закріплення у нормах 

права; (2) виступає засобом структурної побудови системи органів 

державної влади; (3) виступає критерієм якості діяльності органів 

державної влади; (4) здійснюється посадовими особами відповідно до 

покладених на них повноважень. 

Підсумовуючи викладене та проаналізувавши висловлювані в 

наукових джерелах міркування, можна стверджувати, що обмежуючи 

зміст компетенції виключно повноваженнями, ми тим самим змішуємо 

правову сутність указаних категорій. Тому компетенцію слід розглядати 

як сукупність визначених законодавством предметів відання та 

повноважень, спрямованих на виконання покладених завдань і функцій. 

 

Луценко О.Є., 

к.ю.н., асистент кафедри трудового права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЇ ПРАВ  

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ 

ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ 

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 р., № 889-VIII (далі – Закон), дисциплінарне стягнення має 

відповідати (1) ступеню тяжкості вчиненого проступку та (2) вини 

державного службовця. Під час визначення виду стягнення необхідно 

враховувати (1) характер проступку, (2) обставини, за яких він був 

учинений, (3) обставини, що пом’якшують чи обтяжують 

відповідальність, (4) результати оцінювання службової діяльності 

державного службовця, (5) наявність заохочень, стягнень та (6) його 

ставлення до служби.  Цей припис  за своїм змістом схожий на 

положення ч. 1 ст. 67 вищезазначеного Закону, в якій вказується, що під 
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час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати 

(1) характер дисциплінарного проступку, (2) обставини, за яких він був 

вчинений, (3) настання тяжких наслідків, (4) добровільне відшкодування 

заподіяної шкоди, (5) попередню поведінку державного службовця та (6) 

його ставлення до виконання посадових обов’язків. Таким чином, 

враховуючи обидві норми, можна зробити висновок, що під час 

визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати (1) 

характер дисциплінарного проступку, (2) обставини, за яких він був 

вчинений, (3) обставини, що пом’якшують чи обтяжують 

відповідальність, (4) результати оцінювання службової діяльності 

державного службовця, (5) настання тяжких наслідків, (6) добровільне 

відшкодування заподіяної шкоди, (7) попередню поведінку державного 

службовця (наявність заохочень, стягнень) та (8) його ставлення до 

виконання посадових обов’язків.  

Відповідно до положень ч. 2 ст. 74 Закону дисциплінарне 

стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення факту 

вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. 

Вчинення державним службовцем діянь у стані крайньої потреби або 

необхідної оборони виключають можливість застосування 

дисциплінарного стягнення. 

Наведеним положенням визначаються обставини, які виключають 

можливість застосування дисциплінарного стягнення – вчинення 

державним службовцем діянь у стані крайньої потреби або необхідної 

оборони. Подібні правові інститути на сьогодні притаманні лише 

вітчизняному кримінальному та адміністративному праву. У положеннях 

Кодексу законів про працю України, що присвячені питанням 

дисциплінарної відповідальності, відсутня згадка про крайню 

необхідність чи необхідну оборону. Лише у ст. 130 КЗпП України 

передбачено, що на працівників не може бути покладена 

відповідальність за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані 

крайньої необхідності. 

Так як у Законі також відсутні визначення крайньої потреби або 

необхідної оборони, такий законодавчий підхід наділяє широкою 

дискрецією суб’єкта призначення щодо встановлення наявності чи 

відсутності у конкретній ситуації умов крайньої потреби або необхідної 

оборони при вирішенні питання про притягнення державного службовця 

до дисциплінарної відповідальності. 

Зважаючи на запропоновані у Законі механізми притягнення до 
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дисциплінарної відповідальності державних службовців, порядок 

закриття дисциплінарного провадження, визначений ст. 77 цього Закону, 

мав би охоплювати і ситуації, що відповідно до ч. 2 ст. 74 Закону 

виключають можливість застосування дисциплінарного стягнення для 

всіх категорій державних службовців. У іншому випадку виникне 

законодавча прогалина у процедурі закриття дисциплінарного 

провадження у разі наявності обставин, які виключають можливість 

застосування дисциплінарного стягнення. 

Згідно із ч. 3 ст. 74 Закону за кожне порушення службової 

дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення. Схоже 

положення наводиться у ч. 7 ст. 66 Закону, відповідно до якої за кожен 

дисциплінарний проступок до державного службовця може бути 

застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Як бачимо, у першому 

випадку йдеться про порушення службової дисципліни, тоді як у 

другому про вчинення дисциплінарного проступку. Крім цього, ч. 3 ст. 

74 вказує на обов’язок накладення дисциплінарного стягнення, тоді як у 

ч. 7 ст. 66 цього Закону йдеться про право застосування останнього.  

Відповідно до ч. 4 ст. 74 Закону дисциплінарне стягнення не може 

бути застосовано (1) під час відсутності державного службовця на 

службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, (2) під час перебування 

його у відпустці або (3) у відрядженні. Схоже положення наводиться у ч. 

3 ст. 65 Закону проте в останній не згадується перебування службовця у 

відрядженні, а лише періоди відсутності державного службовця на 

службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та перебування його у 

відпустці, які не включаються у встановлені строки застосування 

дисциплінарного стягнення. Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону, строк 

відрядження державного службовця протягом одного календарного року 

не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених 

законодавством. Направлення державного службовця у відрядження на 

більш тривалий строк можливе за його письмовою згодою. 

Відповідно до ч. 5 ст. 74 Закону дисциплінарне стягнення до 

державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з дня 

виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової 

непрацездатності або перебування у відпустці, а також не 

застосовується, якщо минув один рік після його вчинення. Схоже 

положення викладено у ч. 3 ст. 65 Закону, в якій зазначається, що 

державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник 
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державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення 

дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової 

непрацездатності державного службовця чи перебування його у 

відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення. Як бачимо, 

обчислення 6-ти місячного строку відрізняється, у першому випадку 

йдеться про строк не більше 6 місяців з дня виявлення проступку, у 

другому – 6 місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або 

мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку. Якщо говорити 

про категорію виявлення проступку, то слід нагадати правову позицію 

Верховного Суду України в ухвалі від 19.07.2000 р., відповідно до якої 

перебіг встановленого строку застосування дисциплінарного стягнення 

розпочинається, коли проступок виявлено посадовою особою, до 

обов'язків якої входить контроль за додержанням  трудової дисципліни, а 

не тільки керівником установи, організації чи підприємства. Тобто із 

викладених у Законі положень щодо строків застосування 

дисциплінарного стягнення випливає, що 6 місяці з дня виявлення 

проступку та 6 місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався 

або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку можуть (а 

скоріш за все і будуть) не співпадати, а відтак реалізація приписів  ч. 3 

ст. 65 та ч. 5 ст. 74 Закону  ускладнена, оскільки може сплинути 6 місяців 

з дня виявлення проступку, але ще не минути 6 місяців з дня, коли 

керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення 

дисциплінарного проступку, а, отже, можна бути притягати службовця 

до дисциплінарної відповідальності. 
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МЕДИЧНА РЕФОРМА:  

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ 

Проблема правового регулювання медичної діяльності в нашій 

державі була і залишається надзвичайно актуальною. Особливо це 

стосується прав пацієнтів, що в національній медичній практиці, на 

превеликий жаль, залишається невирішеною проблемою. 

Створення гарантій захисту прав та законних інтересів людини та 

громадянина є запорукою надання належної, ефективної медичної 

допомоги пацієнтам, де функції держави полягають у забезпечення умов 

для ефективного функціонування медицини у цілому. Медична реформа, 

що на сьогодні проводиться в Україні покликана впровадити принцип: 

«гроші ходять за пацієнтом», відновити баланс інтересів лікар-пацієнт, 

створити ефективну модель платної та безоплатної медицини тощо.  

У міжнародному праві були сформульовані концепції, яким 

рекомендовано слідувати при провадженні реформ медицини на 

національному рівні: необхідність надання споживачам послуг системи 

охорони здоров’я можливості безпосереднього впливу на діяльність її 

служб; намагання створити спеціальний механізм контролю практичної 

реалізації намічених політичних пріоритетів; бажання посилити 

юридичний захист особи в якості пацієнта у системі охорони здоров’я; 

намагання посилити «виховний» вплив на відносини між споживачами 

медичних послуг та їх виробниками.  

У наслідок аналізу стану надання медичних послуг в Україні 

виокремлено шість напрямів реформування: надання медичних послуг; 

фінансування галузі; управління; людські ресурси; інформатизація 

галузі; використання технологій, товарів та ліків. На сьогодні наша 

держава посідає останнє місце за кількістю грошей, які витрачає держава 
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з бюджету на кожного пацієнта в рік – 149 дол. Наприклад, у Німеччині в 

чотири рази менше лікарень, ніж в Україні, а витрати на кожного 

пацієнта у 20 разів вищі. У лікувальних закладах країни кількість ліжок 

сьогодні вдвічі перевищує європейські нормативи. Через застарілі 

технології тривалість стаціонарного лікування в нашій країні на 50 % 

довша, порівняно з країнами ЄС. Тож трансформація фінансування 

вітчизняної медицини в умовах ринкової економіки просто необхідна, 

щоб зробити систему охорони здоров’я ефективною, а медичні послуги – 

якісними. 

Інститут захисту цивільних прав у цілому та прав пацієнтів 

зокрема, перебував і перебуває у центрі уваги багатьох учених: 

М. Агаркова, С. Алексєєва, Є. Харитонова, І. Сенюти, Ю. Білоусова, 

Т. Боднаря, В. Борисової, А. Довгерта, І. Жилінкової, О. Дзери, 

С. Іванової, З. Красіловської, Н. Кузнєцової, Н. Леннуар, В. Луця, 

Р. Майданика, Н. Мироненко, О. Підопригори, Ю. Размєтаєвої та ін. 

Відповідно до ст. 3 ЗУ «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» пацієнтом визнається фізична особа, яка звернулася за 

медичною допомогою та/або якій надається така допомога. Згідно 

діючого законодавства на сьогодні за пацієнтом в Україні закріплені 

наступні права на: життя; медичну допомогу; свободу вибору лікаря, 

методів лікування та лікувального закладу тощо; особисту 

недоторканність (на інформовану згоду на медичне втручання, відмову 

від медичного втручання); медичну інформацію (на достовірну і 

своєчасну інформацію про стан свого здоров'я тощо); медичну 

таємницю, тобто на таємницю про стан свого здоров'я; чуйне ставлення, 

на дії і помисли, що ґрунтуються на принципах загальнолюдської моралі, 

з боку медичних і фармацевтичних працівників; допуск інших медичних 

працівників; допуск членів сім'ї, опікуна, піклувальника; допуск 

нотаріуса та адвоката; допуск до нього священнослужителя для 

відправлення богослужіння та релігійного обряду; повну інформованість 

і добровільну згоду на медико-біологічний експеримент; донорство крові 

та її компонентів; трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів; штучне запліднення та імплантацію ембріона; застосування 

методів стерилізації; добровільне штучне переривання вагітності; зміну 

(корекцію) статевої належності; незалежну медичну експертизу; 

відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди; правовий захист від будь-

яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я; 

оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів 
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охорони здоров’я.  

Виходячи із даного переліку прав пацієнта слід вказати на його 

неповноту, великою мірою декларативність та відсутність прав, які у 

міжнародній практиці визнані як основні, зокрема право на профілактику 

захворювань та заходи попереджувального характеру, право на 

доступність якісного медичного обслуговування, право на повагу часу 

пацієнта тощо. Особливу увагу привертає той факт, що проведення 

медичної реформи передбачає реформування медичних установ та основ 

надання медичної практики і не передбачає закріплення чіткого переліку 

прав та обов’язків як пацієнтів так і лікарів. Така позиція реформаторів 

зумовлює той факт, що Україна і продовжуватиме займати останні місця 

по зверненню громадян до суду за захистом своїх порушених прав 

пацієнтів при фактичній катастрофі у якості наданні доступної, належної 

медичної допомоги. Це обумовлено недосконалістю законодавства у 

галузі медицини, низьким рівнем обізнаності пацієнтами своїх прав, 

закритістю медичної документації, неефективністю державної 

виконавчої служби тощо. 

Зумовлене, вимагає негайного прийняття закону «Про правовий 

статус пацієнта та лікаря». Це дасть можливість ефективніше 

впроваджувати медичну реформу та чітко регламентувати права та 

обов’язки як одних так і інших учасників відносин з надання медичної 

допомоги. 
 

Редіна П.В., 

аспірант кафедри адміністративного права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

ВИЩА ОСВІТА ПОЛЬЩІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В умовах реформування системи державного управління в Україні, 

у тому числі у сфері управління освітою, важливого значення має 

вивчення відповідного зарубіжного досвіду, визначення можливостей та 

умов запровадження кращої зарубіжної практики. Повною мірою все 

вищевикладене стосується організації вищої освіти України. 

Усвідомлення світових тенденцій у сфері вищої освіти становить основу 

для прогнозування і розвитку національної вищої освіти, системи 

управління вищою освітою в напрямку наближення до європейських 

стандартів. У цьому контексті безумовний інтерес має досвід організації 
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та правового забезпечення вищої освіти Польщі, враховуючи, поряд з 

іншим, схожість освітніх змін, які наразі відбуваються в Україні, і які 

вже сталися в Польщі.  

Передусім зазначимо, що вища освіта Польщі до 1991 р. мала 

виключно державний характер. До недержавного сектору належав лише 

Люблінський католицький університет. Згідно інформації, що міститься 

на сторінках наукових джерел, перший приватний вищий навчальний 

заклад було створено у 1991 р. Через п’ять років – в 1995/96 н.р. – 

кількість таких закладів становила вже 80. Ще через п’ять років досягла 

195, а в 2008/09 н.р. – 460. Однією з причин швидкого розвитку 

приватного сектору вищої освіти є те, що недержавні навчальні заклади є 

більш мобільними, легше і швидше адаптуються до змінених умов.  

Реформування системи вищої освіти у Республіці Польща 

розпочалося з прийняттям у 1990 р. Закону про вищу освіту (Ustawa o 

szkolnictwie wyzszym). Основними досягненнями Закону 1990 р. є такі: 

децентралізація управління вищою школою, ліквідація державної 

монополії на вищу освіту та автономія вищих навчальних закладів, 

диверсифікація системи вищої освіти – поява приватних вищих 

навчальних закладів, виборність ректорів, свобода у визначенні 

навчальних програм, майнові права і свободи (університет може 

розпоряджатися об’єктами, що має у власності), суттєві зміни у 

бюджетуванні та фінансуванні наукових досліджень, запровадження 

принципу змагальності у здобутті дослідницьких грантів тощо.  

Зазначений закон увів два рівня вищої освіти: ліценціат (перший 

рівень) та магістратуру (другий рівень), відображаючи критерії, яким 

повинен відповідати вищий навчальний заклад з тим, щоб йому було 

дозволено видавати відповідні дипломи. Більшість вищих навчальних 

закладів приватного сектора може видавати лише дипломи ліценціата.  

У порівнянні з Законом «Про вищу освіту» 1990 р. нова редакція 

Закону від 27 липня 2005 р. більш чітко й ґрунтовно висвітлює систему 

вищої освіти в Польщі. У статті 3 Закону «Про вищу освіту» визначено 

вимоги до офіційних назв вишів. Так, слово «університет» може 

вживатись у назві вищого навчального закладу (далі – ВНЗ), 

організаційні одиниці якого мають право на присудження наукового 

ступеня доктора з принаймні 12 дисциплін. Академією міг називатися 

ВНЗ, що мав право присвоювати науковий ступінь доктора тільки з двох 

спеціальностей. 

Закон від 2005 р. був модифікований у 2011 р. шляхом прийняття 
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Закону «Про зміну Закону «Про вищу освіту», а також про зміну деяких  

інших законів». У новій редакції Закону було розширено загальні 

положення, завдання закладів вищої освіти, трудові відносини 

працівників ВНЗ, права та обов’язки студентів тощо. Статтею 13 

закріплено основні завдання ВНЗ, серед яких: навчання студентів з 

метою поповнення знань і вмінь; здійснення наукових досліджень, а 

також надання дослідницьких послуг; навчання та просування наукових 

кадрів; надання післядипломної освіти; створення умов для розвитку 

мистецтва й фізичної культури студентів; діяльність на користь місцевих 

і регіональних громад; створення для осіб з особливими потребами умов 

для повної участі в освітньому процесі та наукових дослідженнях. 

Державна влада на засадах, визначених у Законі, забезпечує державні 

ВНЗ коштами, необхідними для виконання їх завдань. 

Головними документами, які регламентують діяльність усіх 

підрозділів ВНЗ у Польщі є статути навчальних закладів. Вони містять 

наступні розділи: структура, організація, органи, адміністрація та майно 

вишів; прийняття на навчання, права та обов’язки студента, 

самоврядування та студентські організації, дисциплінарна комісія 

студентів; співробітники ВНЗ, прийняття на роботу та звільнення, 

навантаження викладачів, періодична атестація викладача, відпустки, 

нагороди, заробітна плата і дисциплінарна відповідальність викладача. 

Вищим органом польських вишів є Сенат. До складу Сенату 

входять: ректор (голова), проректори, декани, представники 

професорсько-викладацького та студентського складу. Однією з 

компетенцій Сенату є прийняття статут та поправок до нього. 

Основними структурними одиницями ВНЗ згідно розділу Статутів 

про їх організацію є: інститути, факультети, кафедри, міжфакультетські 

та позафакультетські одиниці. До складу підрозділів ВНЗ входять також 

університетські бібліотеки та музеї, діяльність яких регламентується 

відповідними  статутами та положеннями.  

Важливо підкреслити також і те, що вищим навчальним закладам 

надано право самостійно підписувати міжнародні угоди, встановлювати 

вимоги щодо прийняття на навчання, студентам надавалося право 

навчатися за довільною кількістю напрямків, за індивідуальними 

планами й програмами тощо. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого Матюхіна Н.П. 
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Шумейко І.П., 

аспірант кафедри адміністративного та 

господарського права, 

Запорізький національний університет 

 

МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ 

ПОРУШЕННЯМ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 

В протидії порушенням корпоративних прав задіяні різні за 

функціями суб’єкти публічного адміністрування, серед яких 

Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку, державні реєстратори, державні і приватні виконавці, 

нотаріуси (суб’єкти делегованих повноважень). Системне розуміння 

їхньої діяльності дає змогу виокремлювати адміністративно-правову 

протидію порушенням корпоративних прав, як сукупність прийнятних 

форм та методів діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо 

унеможливлення, встановлення, припинення, усунення наслідків і 

реалізації відповідальності за порушення суб’єктивних корпоративних 

прав. Розглянемо методи такої діяльності. 

Узагальнюючи дефініції понять «методи державного управління», 

«методи діяльності виконавчої влади», «методи діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації», «методи публічного адміністрування», 

можливим є визначення методів адміністративно-правової протидії 

порушенням корпоративних прав як засобів, способів, прийомів, 

застосовуваних суб’єктами публічної адміністрації під час діяльності 

щодо унеможливлення, встановлення, припинення, усунення наслідків і 

реалізації відповідальності за порушення суб’єктивних корпоративних 

прав. Якщо форма – це зовнішнє вираження діяльності суб’єкта (як 

відбувається її документальне та / або процедурне оформлення), то метод 

– це спосіб впливу на об’єкт діяльності (яких правових наслідків зазнає 

об’єкт впливу в результаті застосування методу). Аналіз нормативно-

правових актів, якими регламентовано окремі форми такої діяльності 

(про які вже йшлося), дає підстави для висновку про поширеність 

наступних методів. 

Метод регулювання характерний для прийняття нормативно-

правових актів, що визначають діяльність суб’єктів адміністративно-

правової протидії порушенням корпоративних прав, обов’язкових правил 

поведінки учасників корпоративних правовідносин (якщо ці правила 

містять норми адміністративного права), порядок здійснення 
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адміністративних проваджень, що стосуються прав учасників 

корпоративних правовідносин, порядок здійснення контролю, нагляду за 

дотриманням норм корпоративного права. 

Метод переконання в даній сфері застосовується при прийнятті 

суб’єктами публічної адміністрації нормативно-правових актів, що 

містять рекомендовані правила поведінки учасників корпоративних 

правовідносин (наприклад, Модельний статут товариства з обмеженою 

відповідальністю), а також при застосуванні заохочувальних норм (так, 

за приписами ст.63 Закону України «Про виконавче провадження», 

боржник вправі уникнути штрафу, якщо у строк, передбачений ч.6 ст.26 

закону, добровільно виконає рішення немайнового характеру – 

наприклад, рішення про зобов’язання товариства вчинити дії щодо 

державної реєстрації змін до установчих документів). 

Метод прямого впливу реалізується під час здійснення переважної 

більшості форм адміністративно-правової протидії порушенням 

корпоративних прав. Цей метод притаманний прийняттю нормативно-

правових актів (крім тих, що містять рекомендовані правила поведінки 

учасників корпоративних правовідносин) та адміністративних актів у 

даній сфері, що становлять владний припис, який не залишає варіантів 

подальшої поведінки (наприклад, відмова в державній реєстрації зміни 

керівника товариства унеможливлює подання тотожного комплекту 

документів особі до того, як будуть виправлені недоліки).  

Метод примусу має логічний зв’язок із методом прямого впливу і 

подекуди застосовується одночасно з першим. В адміністративно-

правовій протидії порушенням корпоративних прав використовуються 

всі групи заходів адміністративного примусу, зокрема: 

- прикладом заходу адміністративного запобігання можна вважати 

проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, 

голосуванням та підбиттям його підсумків в акціонерних товариствах; 

- до заходів адміністративного припинення можливо віднести 

прийняття рішення про визнання додаткової емісії акцій 

недобросовісною, внесення до реєстру відомостей про судове рішення 

про арешт корпоративних прав; 

- прикладом заходу адміністративного стягнення є накладення 

штрафу за порушення порядку проведення загальних зборів 

акціонерного товариства. 

Метод непрямого впливу застосовується при вчиненні інших 
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юридично значущих дій та прийнятті адміністративних актів, які 

залишають для особи варіанти поведінки. Наприклад, наявність наказу 

про затвердження плану-графіка проведення перевірки, до якого 

включено акціонерне товариство, стимулює останнє усунути всі наявні 

порушення корпоративних прав і таким чином уникнути притягнення до 

відповідальності. Під час провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушеннями корпоративних прав, 

правопорушник, в якості варіанту поведінки, може обрати щире 

розкаяння, негайне припинення порушення та усунення його наслідків (в 

т.ч. відшкодування збитків), що буде визнано обставинами, що 

пом’якшують відповідальність, та враховано при накладенні 

адміністративного стягнення. 

В межах предмету дослідження, метод контролю застосовується 

стосовно суб’єктів державної реєстрації юридичних осіб та щодо 

акціонерних товариств, як емітентів цінних паперів; сфера застосування 

нагляду – збирання відомостей про порушення законодавства під час 

реєстрації акціонерів, проведення загальних зборів, голосування та 

підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств. На 

жаль, на інші види господарських товариств не поширюються 

контрольно-наглядові повноваження у сфері дотримання корпоративного 

законодавства, що звужує можливості держави у своєчасному виявленні, 

фіксації та припиненні його порушень, перекладаючи цей тягар на осіб, 

чиї права порушено, та змушуючи їх самостійно збирати докази. 

Кожен із наведених методів в рівній мірі може належати і до 

адміністративних, і до економічних. Перша складова полягає у 

безпосередній дії на права та обов’язки, друга – у створенні для 

потенційних порушників корпоративних прав умов, за яких порушення є 

економічно невигідним. Так, якщо при проведенні загальних зборів, на 

підставі рішення яких подано документи для заміни свідоцтва про 

реєстрацію випуску акцій, будуть виявлені порушення закону, це 

призведе до відмови, через яку товариство змушено витрачати ресурси 

на скликання нових зборів. Проявом адміністративного методу тут є 

винесення розпорядження про відмову в заміні свідоцтва, тоді як 

економічний метод має вияв у тому, що передбачення такої підстави для 

відмови спонукає посадових осіб товариства дотримуватися вимог 

закону при скликанні й проведенні загальних зборів, адже інше 

означатиме додаткові витрати для товариства та буде економічно 

невигідним. 
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Дослідження сфер застосування методів адміністративно-правової 

протидії порушенням корпоративних прав дозволило виробити їх власну 

класифікацію. За спрямованістю на суб’єктів корпоративних 

правовідносин виділяємо методи: 

а) безпосередньої спрямованості: застосування веде до правових 

наслідків одразу для порушника корпоративних прав чи потерпілої особи 

(наприклад, застосування методу контролю у випадках перевірки 

діяльності емітента акцій); 

б) опосередкованої спрямованості: їх застосування породжує 

правові наслідки для інших суб’єктів публічного адміністрування, 

діяльність яких, в свою чергу, впливає на суб’єктів корпоративних 

правовідносин (наприклад, застосування моніторингу реєстраційних 

дій). 

В адміністративно-правовій протидії порушенням корпоративних 

прав переважно застосовуються методи регулювання та прямого впливу. 

Водночас, неможливо назвати найбільш чи найменш важливий метод, 

адже кожна з форм протидії характеризується використанням саме 

конкретного (конкретних) методу (методів), і при цьому сукупність 

завдань адміністративно-правової протидії порушенням корпоративних 

прав вирішується не одною, а усіма формами протидії, залежно від стадії 

порушення, характеру порушення, виду господарського товариства, 

наявності в конкретного суб’єкта публічної адміністрації повноважень 

протидіяти порушенню, та змісту цих повноважень. 

 

Боксгорн А.В., 

аспірант кафедри адміністративного права 

 та адміністративного процесу, 

Одеський державний університет внутрішніх справ 

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ  

ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ 

В рамках проведення податкової реформи було прийнято Закон 

України ―Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи‖. З прийняттям 

цього закону система податків і зборів зазнала певної трансформації. На 

сьогоднішній день, відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України 

(далі – ПК України) до місцевих податків відноситься податок на майно 

та єдиний податок. В рамках даної роботи зупинимося на дослідженні 
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транспортного податку, який є складовою податку на майно разом із 

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та платою за 

землю, що регламентовано ст. 265 ПК України. 

Правове регулювання транспортного податку, його ґенеза та 

перспективи розвитку фрагментарно висвітлювалися у наукових працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких О.О. Багрій, 

Ж.С. Берегова, В.І. Данилишин, О.О. Коваль, М.П. Кучерявенко, 

А.С. Нестеренко, А.С. Овчаренко та інші. Однак, деякі питання 

адміністрування транспортного податку залишаються неврегульованими 

та потребують подальшого дослідження. 

До реформування існував загальнодержавний збір за першу 

реєстрацію транспортного засобу, який було замінено транспортним 

податком, що покликаний поповнювати місцеві бюджети та сприяти 

децентралізації. Об’єктом оподаткування, відповідно до ст. 232 ПК 

України, визнавалися колісні транспортні засоби, судна, літаки та 

вертольоти (з певними виключеннями). Схожа диференціація існувала і 

під час дії Закону України ―Про податок з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів‖, відповідно до якого 

оподаткуванню підлягали колісні трактори, легкові та вантажні 

автомобілі, мотоцикли, велосипеди з установленим двигуном, яхти, судна 

парусні, моторні човни, катери тощо. 

За недовгий строк стягнення саме транспортного податку було 

виявлено значну кількість недоліків, що стало передумовою радикальної 

зміни до підходу визначення його об’єкту вже за підсумками першого 

року. Адже, спочатку у якості об'єкту оподаткування визначалися легкові 

автомобілі, які використовувалися до п’яти років та мали об'єм циліндрів 

двигуна понад 3000 куб.см. Проте, стало зрозумілим, що мета 

(зменшення податкового тиску на громадян) не була досягнута, оскільки 

зачіпалися інтереси в основному саме середнього класу і, навпаки, на 

платників податків покладався тягар у розмірі 25 000 гривень з 

розрахунку на 1 календарний рік за володіння таким об’єктом майна. 

Оскільки, легкові автомобілі преміум-класу частіше мають значно 

менший об’єм двигуна. Крім того, наявність яхти чи особистого літака 

також важко уявити у середньостатистичного українця, однак володіння 

такими об’єктами не створює додаткового фінансового тягаря для 

власника. 

В останній редакції, відповідно до ст. 267 ПК України об’єктом 

оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не 
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більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

На нашу думку, і такий підхід, який є значно кращим порівняно із 

попереднім, до визначення об'єкту та бази оподаткування не є цілком 

обґрунтованим. Таку позицію вважаємо за можливе обґрунтувати 

виходячи із наступного: поняття ―транспортні засоби‖ часто 

застосовується у різноманітних законодавчих актах, однак відсутній їх 

чітко визначений перелік. У Правилах зберігання транспортних засобів 

на автостоянках до транспортних засобів відносяться автомобілі, 

автобуси, мотоцикли, моторолери, мотоколяски, мопеди, причепи. У ст. 1 

Закону України ―Про прикордонний контроль‖ надається наступне 

визначення: ―транспортний засіб – механічний пристрій, призначений 

для перевезення людей та (або) вантажів, а також установленого на 

ньому спеціального обладнання чи механізмів". "Транспортний засіб – 

пристрій, призначений для перевезення людей або вантажу, а також 

такий, на якому встановлено спеціальне обладнання або механізм (усі 

види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, а також мотоцикли 

та інші механічні транспортні засоби)" – таке визначення закріплено у 

п.1.3 Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння 

кораблів (катерів), літаків і вертольотів  Державної прикордонної служби 

України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час  

охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони 

України. Це лише незначна частина підходів до визначення транспортних 

засобів у законодавстві і у всіх під транспортними засобами розуміється 

більш широкий перелік об'єктів. Однак, у ПК України у якості 

транспортного засобу визначено лише легкові автомобілі та не 

враховуються інші транспортні засоби, які перебувають у власності 

громадян. Для порівняння, у ч.1 ст. 358 ПК РФ зазначено, що 

транспортний податок сплачується у разі володіння автомобілем, 

мотоциклом, літаком, катером, снігоходом, теплоходом, вертольотом 

тощо. Крім того, у сусідній країні існує диференціація не тільки в 

залежності від об’єкта, як родового, а й залежно від його підрозділу на 

види за більш детальними характеристиками (потужністю у кінських 

силах). Також передбачена можливість встановлення диференційованих 

податкових ставок у відношенні до кожної категорії транспортних 

засобів, враховуючи кількість років, що минули з року випуску та (або) 

екологічного класу. 
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Аналізуючи правове регулювання транспортного податку в Україні 

та інших країнах, вважаємо за можливе погодитися з вченими, які 

вказують на можливість використання різної, більш деталізованої, бази 

оподаткування та об’єктів. Так, Данилишин В.І. пропонує визначати у 

якості бази: щодо наземних транспортних засобів, що маюсь двигуни 

внутрішнього згоряння, – обсяг циліндрів двигуна; щодо транспортних 

засобів з електродвигунами, з гібридними двигунами та для яхт, 

моторних човнів, катерів, водних мотоциклів, вітрильних суден - 

потужність двигуна; щодо водних транспортних засобів у разі 

відсутності двигуна — довжину корпусу. Також за можливе вбачається 

запровадження прогресивної шкали оподаткування для власників 

дорогих автомобілів, яхт та літаків. Однак, в цьому контексті виникає 

питання щодо дотримання принципу справедливості в оподаткуванні та 

не реформування його у ―податок на розкіш‖. Але, цей аспект не є 

предметом розгляду у межах цього дослідження. 

На основі вищевикладеного, можна зробити висновок, що 

адміністрування транспортного податку потребує більш глибокого 

вивчення та удосконалення у частині визначення об’єкту та бази 

оподаткування. А саме, варто розширити перелік об’єктів, які підлягають 

оподаткування, за рахунок включення літаків, вертольотів, яхт, 

теплоходів тощо. Для кожного об’єкту доцільним є також визначення 

більш деталізовано бази його оподаткування. 

 

Сверлович О.В., 

аспірант кафедри адміністративного права, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА: 

 ПОНЯТТЯ, СКЛАДНИКИ ТА ФУНКЦІЇ 

Глобалізація міграційних процесів потребує їх ефективного 

державного регулювання для використання, з одного боку, позитивного 

потенціалу міграції, з іншого – мінімізації її негативних наслідків, 

забезпечення необхідного балансу інтересів держави, суспільства, 

громадян та осіб, які беруть участь у міграційних процесах.  

Особливого значення управління міграційними процесами набуває 

для України, як держави походження, призначення та транзиту мігрантів, 

з огляду на імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а 
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також прагнення нашої держави в перспективі отримати членство в ЄС. 

Зазначене потребує поступового наближення вітчизняної політики та 

законодавства у сфері міграції до стандартів ЄС. 

В цьому аспекті важливим є визначення та обрання певних рішень 

та способів їх здійснення у такій конкретній сфері життєдіяльності 

суспільства як міграція. В якості інструменту впливу на відносини, що 

виникають у зв’язку із міграційними рухами, першочергове місце 

посідає державна міграційна політика. Вона визначається як комплекс 

правових, фінансових, адміністративних та організаційних заходів, з 

використанням яких держава цілеспрямовано впливає на регулювання 

міграційних процесів з позицій міграційних пріоритетів, кількісного 

складу міграційних потоків та їх структури у сфері державного 

управління. Тож по суті така політика є системою загальноприйнятих на 

рівні  владних структур ідей та концептуально об’єднаних засобів, за 

допомогою яких держава та інші суспільні інститути прагнуть досягти 

поставлених завдань, серед яких – впорядкування міграційних потоків, 

боротьба з нелегальною міграцією, забезпечення умов для реалізації прав 

мігрантів, біженців, інтеграції тих, хто прибуває в країну, у її 

національне, соціокультурне й економічне середовище. 

Основним складником державної міграційної політики, її 

фундаментом є відповідна  концепція, в рамках якої мають формуватися 

програмні документи щодо міграції населення з метою регулювання 

демографічних процесів в державі. Вона є правовим документом 

загальнодержавного рівня й містить принципи, відповідно до яких має 

здійснюватися регулювання міграційних процесів на всій території 

України. Аналогічні документи у вигляді міграційних програм, які 

мають територіально-диференційний характер, приймаються на 

регіональному та місцевому рівнях.  

Відповідно до Концепції державної міграційної політики України, 

затвердженої Указом Президента України від 30.05.2011 р., її метою є 

забезпечення ефективного державного управління міграційними 

процесами, сталого демографічного та соціально-економічного розвитку 

країни, зміцнення національної безпеки, інтеграції до 

загальноєвропейського міграційного законодавства, запобігання 

виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідація їх 

наслідків, соціальний та правовий захист громадян України, які 

перебувають за кордоном, створення умов для безперешкодної реалізації 

прав, свобод, законних інтересів і виконання обов’язків мігрантами, 
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біженцями та шукачами притулку. 

Міграційні процеси є надзвичайно чутливою сферою розвитку 

держави та суспільства й знаходяться у постійній динаміці, тому 

міграційна політика потребує відповідного корегування й оновлення. 

Стратегія Державної міграційної політики України на період до 2025 р., 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

12.07.2017 р., визначає основні напрямки її реалізації. Подальша 

конкретизація пріоритетів у цих процесах відбуватися у планах заходів, 

які мають бути розроблені як на загальнодержавному, так і на 

регіональному та місцевому рівнях. 

Виходячи з мети демографічного розвитку держави міграційна 

політика покликана вирішувати такі стратегічно пов’язані завдання, як : 

контролювати масштаби, географію іммігрантів, які прибувають в 

Україну; регулювати характер розселення мігрантів (як зовнішніх, так і 

внутрішніх) відповідно до демографічних та інших інтересів держави; 

сприяти створенню умов для добросусідських відносин між місцевим 

населенням та мігрантами тощо. 

До основних механізмів реалізації такої політики можна віднести: 

гнучке міграційне законодавство, узгоджене зі стандартами ЄС; єдина 

класифікація категорій мігрантів; система економічних та 

адміністративних заходів державного регулювання міграційних потоків; 

система гарантованих форм державної  підтримки вимушених категорій 

мігрантів; співпраця із міжнародними інституціями у цій сфері тощо. 

Стратегічний курс міграційної політики держави формується під 

впливом таких факторів, як: 1) внутрішні потреби держави, що 

охоплюють демографічну, соціально-економічну та інші сфери; 2) 

політико-правовий режим міграційних процесів; 3) міжнародна 

обстановка в цілому та ситуація на державному кордоні; 4) катаклізми 

природного та техногенного характеру; 5) міжнародні зобов’язання 

держави. 

Основними функціями міграційної політики є: 1) регулювання 

міграційних процесів; 2) раціоналізація протиріч, що виникають, через 

пошук консенсусу у конфліктних ситуаціях; 3) інтегративна (процес 

включення вимушених мігрантів в українське суспільство; 4) мобілізація 

людських ресурсів; 5) прискорювана; 6) селективна; 7) економічна, 8) 

соціальна. 

Оскільки міграційні процеси є складним соціальним утворенням, 

державна міграційна політика, як частина державної політики, має 
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суміщатися із такими сферами діяльності держави, як демографічна та 

фінансова, соціальна та правова, а також забезпечувати національну 

безпеку України. 

В підсумку зазначимо, що державна міграційна політика є 

комплексом різноманітних заходів, спрямованих на формування і 

реалізацію державними органами та суспільними інститутами 

поставлених цілей й завдань, спрямованих на впорядкування міграційних 

процесів, обумовлених як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, й 

розв’язання проблем, які постають у цій царині. 

 

Бaбiч A.Г., 

студентка 5 гpyпи 2 кypcу 

мiжнapoднo-пpaвoвого фaкyльтeту, 

Нaцioнaльний юpидичний yнiвepcитeт 

iмeнi Яpocлaвa Мyдpoгo 

 

OCOБЛИВOCТI CИCТEМИ OPГAНIВ ПУБЛIЧНOЇ 

AДМIНICТPAЦIЇ  В УКPAЇНI 

Oднa з aктyaльниx пpoблeм, якa пocтaє нa cьoгoднi в дepжaвi – цe 

зaбeзпeчeння нaлeжнoї oxopoни пpaв, cвoбoд i зaкoнниx iнтepeciв 

гpoмaдян, вepxoвeнcтвa пpaвa в ycix cфepax cycпiльнoгo життя зa 

дoпoмoгoю poзгaлyжeнoї cиcтeми opгaнiв пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї. 

Уcпiшнe викoнaння циx зaвдaнь знaчнo зaлeжить вiд пpaвильнoгo, 

нayкoвo-oбгpyнтoвaнoгo кepiвництвa cycпiльcтвoм, yciмa пpoявaми йoгo 

життєдiяльнocтi шляxoм cтвopeння eфeктивнoї cиcтeми opгaнiв 

пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї, щo вiдпoвiдaє пoтpeбaм cycпiльcтвa тa дepжaви.  

Нa cьoгoднi в opгaнiзaцiї тa дiяльнocтi дepжaвнoї влaди Укpaїни 

вiдбyвaютьcя змiни, викликaнi пpoвeдeнням тpивaючoї aдмiнicтpaтивнoї 

peфopми, якa втiлюютьcя нe пocлiдoвнo i кoнцeпцiя якoї зapaз пoтpeбyє 

пeвнoгo oнoвлeння. Зoкpeмa, цe cтocyєтьcя i питaння пoбyдoви cиcтeми 

opгaнiв пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї. 

Opгaни пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї дiють нa тpьox oкpeмиx piвняx: 

дepжaвнoмy, peгioнaльнoмy тa мicцeвoмy i cклaдaють cиcтeмy opгaнiв 

пyблiчнoї влaди, щo yтвopюють єдинe цiлe тa взaємoдiють мiж coбoю i 

зoвнiшнiм cepeдoвищeм y пpoцeci дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй. 

Влacтивocтi cиcтeми opгaнiв пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї пoв’язaнi з 

opгaнiзaцiйнo-пpaвoвим piвнeм opгaнiв, a oтжe, cиcтeмa opгaнiв 

пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї є цiлicнoю. Єднicть cиcтeми opгaнiв викoнaвчoї 
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влaди зyмoвлeнa: єднicтю вciєї дepжaвнoї влaди, якa випливaє з 

дepжaвнoї цiлicнocтi Укpaїни; poзмeжyвaнням кoмпeтeнцiї opгaнiв 

викoнaвчoї влaди; їx cпiльнoю дiяльнicтю; пepeбyвaння opгaнiв 

викoнaвчoї влaди y пeвниx вiднocинax мiж coбoю. 

Згiднo iз Кoнcтитyцiєю Укpaїни, opгaни пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї в 

Укpaїнi cклaдaютьcя з вищoгo opгaнy викoнaвчoї влaди – Кaбiнeтy 

Мiнicтpiв Укpaїни, цeнтpaльниx opгaнiв викoнaвчoї влaди, iншиx 

opгaнiв.  

Cиcтeмy цeнтpaльниx opгaнiв викoнaвчoї влaди cклaдaють 

мiнicтepcтвa Укpaїни тa iншi цeнтpaльнi opгaни викoнaвчoї влaди. 

Мiнicтepcтвa зaбeзпeчyють фopмyвaння тa peaлiзyють дepжaвнy 

пoлiтикy в oднiй чи дeкiлькox cфepax, iншi цeнтpaльнi opгaни викoнaвчoї 

влaди, щo пoдiляютьcя нa aгeнтcтвa, iнcпeкцiї, cлyжби i викoнyють 

oкpeмi фyнкцiї з peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики. Пoвнoвaжeння 

мiнicтepcтв, iншиx цeнтpaльниx opгaнiв викoнaвчoї влaди пoшиpюютьcя 

нa вcю тepитopiю дepжaви. 

Тepитopiaльнi opгaни цeнтpaльнoгo opгaнy викoнaвчoї влaди 

cтвopюютьcя y випaдкax, кoли їx cтвopeння пepeдбaчeнo пoлoжeнням 

пpo цeнтpaльний opгaн викoнaвчoї влaди, зaтвepджeним Пpeзидeнтoм 

Укpaїни. Вoни дiють як cтpyктypнi пiдpoздiли aпapaтy цeнтpaльнoгo 

opгaнy викoнaвчoї влaди. 

З пpивoдy цeнтpaльниx opгaнiв викoнaвчoї влaди зi cпeцiaльним 

cтaтycoм – цe вiднocнo нoвий вид цeнтpaльниx opгaнiв викoнaвчoї влaди, 

yтвopeний згiднo з Кoнцeпцiєю aдмiнicтpaтивнoї peфopми в Укpaїнi. 

Ocoбливicть цeнтpaльниx opгaнiв зi cпeцiaльним cтaтycoм пoлягaє y 

тoмy, щo вoни мaють визнaчeнi зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни cпeцифiчнi 

зaвдaння тa пoвнoвaжeння; щoдo ниx мoжe вcтaнoвлювaтиcя 

cпeцифiчний пopядoк yтвopeння, peopгaнiзaцiї, пiдкoнтpoльнocтi, 

пiдзвiтнocтi, a тaкoж пpизнaчeння i звiльнeння кepiвникiв, виpiшeння 

iншиx питaнь. Нa дaний чac в Укpaїнi нaлiчyєтьcя тpи цeнтpaльнi opгaни 

викoнaвчoї влaди зi cпeцiaльним cтaтycoм: Aнтимoнoпoльний кoмiтeт 

Укpaїни, Фoнд дepжaвнoгo мaйнa Укpaїни, Дepжaвний кoмiтeт 

тeлeбaчeння i paдioмoвлeння Укpaїни. 

Opгaни пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї пpaцюють вiдпoвiднo дo зaкoнy 

Укpaїни «Пpo зacaди зaпoбiгaння i пpoтидiї кopyпцiї», яким визнaчeнo 

cyб’єкти вiдпoвiдaльнocтi зa кopyпцiйнi пpaвoпopyшeння тa cyб’єкти, якi 

здiйcнюють зaxoди щoдo зaпoбiгaння i пpoтидiї кopyпцiї, a тaкoж їx чiткy 

пiдпopядкoвaнicть. Тaк, нaпpиклaд, кoopдинaцiю peaлiзaцiї opгaнaми 
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викoнaвчoї влaди визнaчeнoї Пpeзидeнтoм Укpaїни aнтикopyпцiйнoї 

cтpaтeгiї здiйcнює cпeцiaльнo yпoвнoвaжeний opгaн з питaнь 

aнтикopyпцiйнoї пoлiтики, який yтвopюєтьcя Пpeзидeнтoм Укpaїни. 

Вaжливo, щo Зaкoнoм визнaчeнi тaкoж cyб’єкти, якi бepyть yчacть 

y зaпoбiгaннi, виявлeннi, a в ycтaнoвлeниx зaкoнoм випaдкax – y 

здiйcнeннi зaxoдiв щoдo пpипинeння кopyпцiйниx пpaвoпopyшeнь, 

вiднoвлeннi пopyшeниx пpaв чи iнтepeciв фiзичниx тa юpидичниx ociб, 

iнтepeciв дepжaви. Тaкими cyб’єктaми мoжyть виcтyпaти: yпoвнoвaжeнi 

пiдpoздiли opгaнiв дepжaвнoї влaди; мicцeвi opгaни викoнaвчoї влaди, 

opгaни мicцeвoгo caмoвpядyвaння; пiдпpиємcтвa, ycтaнoви, opгaнiзaцiї 

нeзaлeжнo вiд пiдпopядкoвaнocтi тa фopми влacнocтi, їx пocaдoвi тa 

cлyжбoвi ocoби, a тaкoж гpoмaдяни, oб'єднaння гpoмaдян. 

Oтжe, cиcтeмa opгaнiв пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї являє coбoю 

cyкyпнicть opгaнiв пyблiчнoї влaди, щo зaлeжнo вiд викoнaння 

пoклaдeниx нa ниx зaвдaнь тa фyнкцiй, a тaкoж нaдaння 

aдмiнicтpaтивниx пocлyг пoдiляютьcя нa cлyжби, aгeнтcтвa чи iнcпeкцiї 

тa cтaнoвлять coбoю цiлicнy cиcтeмy, oб’єднaнy єдинoю мeтoю. Кoжeн 

opгaн пyблiчнoї влaди cтвopeний для peaлiзaцiї зaдaниx цiлeй i пpoгpaм, 

якi зaбeзпeчyють зaxиcт пpaв, cвoбoд i зaкoнниx iнтepeciв гpoмaдян, 

бeзпeкy дepжaви i cycпiльcтвa, виpiшeння питaнь coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo тa кyльтypнoгo знaчeння. 

Нeзвaжaючи нa змiни в зaкoнoдaвчiй бaзi, щo peгyлює дiяльнicть 

opгaнiв пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї, вaжкo гoвopити пpo тe, щo cиcтeмa 

opгaнiзaцiї тa фyнкцioнyвaння opгaнiв пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї дocкoнaлa, 

ocкiльки пpoдoвжyютьcя cпocтepiгaтиcя кpизoвi явищa в пoлiтичнiй, 

coцiaльнiй, eкoнoмiчнiй cфepax cycпiльнoгo життя. Упpaвлiнcькa 

дiяльнicть opгaнiв пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї пoтpeбyє якicниx змiн, пepш зa 

вce – для yтвepджeння гapaнтoвaниx Кoнcтитyцiєю пpaв i cвoбoд людини 

тa гpoмaдянинa. 

Пoчинaючи вiд нaбyття Укpaїнoю нeзaлeжнocтi, в нaшiй дepжaвi 

тpивaють пoшyки eфeктивнoї мoдeлi cиcтeми тa cтpyктypи opгaнiв 

дepжaвнoї влaди – вiд тpaнcфopмaцiї тiєї cиcтeми, щo дicтaлacя дepжaвi з 

paдянcькиx чaciв, дo cтвopeння нoвoї, пoбyдoвaнoї y вiдпoвiднocтi дo 

пoтpeб нoвoгo дeмoкpaтичнoгo cycпiльcтвa. Oднaк нaвiть мaйжe чepeз 

двa дecятки poкiв циx пpoцeciв, cиcтeмa opгaнiв дepжaвнoї влaди в 

Укpaїнi зaлишaєтьcя вiдipвaнoю вiд нapoдy, нeeфeктивнoю i тaкoю, щo 

нe вiдпoвiдaє y дocтaтнiй мipi йoгo iнтepecaм. 

Cьoгoднi пoдoлaнню бaгaтьox нeдoлiкiв cиcтeми opгaнiв пyблiчнoї 



250 

 

aдмiнicтpaцiї мaє cпpияти здiйcнeння aдмiнicтpaтивнoї peфopми, мeтoю 

якoї є пoeтaпнe cтвopeння нa нayкoвиx пpинципax eфeктивнoї тa 

дeмoкpaтичнoї cиcтeми дepжaвнoгo yпpaвлiння, якa мaє бyти дocтaтньo 

пpoзopoю для гpoмaдcькocтi, a витpaти нa її yтpимaння бyли б 

aдeквaтними фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoмy cтaнy дepжaви. Цe дaє пiдcтaви 

cтвepджyвaти, щo бeз пoвнoцiннoгo пpoвeдeння aдмiнicтpaтивнoї 

peфopми в Укpaїнi нeмoжливo пoбyдyвaти eфeктивнy cиcтeмy opгaнiв 

пyблiчнoї aдмiнicтpaцiї тa зaбeзпeчити peзyльтaтивнe пpoвeдeння iншиx 

peфopм, нacaмпepeд eкoнoмiчниx i coцiaльниx. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри 
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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Костенко І.В. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

На сьогодні в Україні існує проблема нерозуміння сутності 

поняття «інвалідності», що породжує стереотипи та сегрегацію. Люди з 

інвалідністю не сприймаються як рівноправні учасники соціально-

економічного розвитку країни та відторгнуті від політичного і 

культурного життя, освіти та охорони здоров’я. Станом на 01.01.2016 

кількість повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність 

яких обмежена, становила 37 581 особа, із них 92,6% мають інвалідність. 

За різними оцінками, кількість осіб, що живуть із психосоціальними та 

інтелектуальними порушеннями складає близько 300 тисяч. 

16 грудня 2009 року Верховна Рада України ратифікувала 

Конвенцію ООН про права інвалідів та Факультативний протокол до неї, 

що набули чинності на території України 6 березня 2010 року.  

За своїм змістом Конвенція ООН про права інвалідів (Конвенція) 

доповнює інші міжнародні договори з прав людини. До того ж, вона не 

визнає жодного нового права щодо осіб з інвалідністю. Більшим чином 

Конвенція встановлює зобов’язання держави дотримуватись та 

забезпечувати рівноправне користування особами з інвалідністю 
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загальновизнаних прав людини.  

Ратифікація Конвенції ООН мала б означати впровадження 

кардинальних змін до тих питань, де «інвалідність» розглядається як 

«патологія суспільства», а не як «недосконалість» людей з порушенням 

здоров’я.  

З 2010 року держава зробила значні кроки по імплементації 

стандартів Конвенції в національне законодавство. Внесені зміни до 

Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та ін.  

Але права людини з інвалідністю продовжують порушуватися – 

зокрема, права на освіту, охорону здоров’я, працевлаштування, участь у 

політичному та культурному житті, доступу до правосуддя, до 

інформації тощо. До того ж в питаннях дотримання прав осіб з 

інвалідністю присутня ініціатива тільки з боку громадських організацій.  

Відносно питання прав осіб з інвалідністю постають такі 

проблеми: 

1. У 2012 році прийнято Державну цивільну програму 

«Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів» 

на період до 2020 року. Проте, Державна програма мала тільки 

декларативний характер, тому що спрямована на надання соціальної 

допомоги, а не на підхід, який базується на дотриманні прав людини з 

інвалідністю.  

2. Українське законодавство не відповідає положенням Конвенції 

ООН про права інвалідів. Зокрема, статті 19, в якій зазначено, що «особи 

з інвалідністю повинні мати доступ до різного роду послуг, що 

надаються вдома, за місцем проживання, та інших допоміжних послуг на 

базі місцевої спільноти, зокрема персональної допомоги, необхідної для 

підтримки життя в місцевій спільноті й уключення до неї, та з метою 

недопущення ізоляції або сегрегації від місцевої спільноти».  

3. В Україні особи з інтелектуальними порушеннями вважаються 

безстатевими. Особи, визнані недієздатними, не мають права 

одружуватися і можуть бути стерилізовані просто за рішенням їх 

законного представника.  

4. На сьогодні більшість осіб з інтелектуальними порушеннями не 

працевлаштовані. Відповідно до звернення українських громадських 

організацій осіб з інвалідністю, на відкритому ринку праці немає 

підтримки працівникам з інтелектуальними порушеннями.  

5. Згідно з положеннями статті 29 Конвенції ООН про права 
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інвалідів держави-учасниці повинні забезпечити, ефективну й усебічну 

участь осіб з інвалідністю, прямо або через вільно обраних 

представників, у політичному й суспільному житті нарівні з іншими, 

зокрема мали право та можливість голосувати й бути обраними. 

Натомість стаття 70 Конституції України зазначає, що особи, яких 

визнано судом недієздатними, не мають права голосу. Наведених статтях 

є неточності і невідповідності між положеннями Конституції України та 

Конвенцією ООН про права інвалідів.  

6. Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни мають 

право вільно обирати та бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Незважаючи на конституційну 

гарантію кожному громадянину на управління державними справами, 

жоден із законів, котрий регулює виборчий процес чи проходження 

державної служби, не передбачає механізмів доступу до управління 

державними справами для людей з інвалідністю. Чинний Закон України 

«Про державну службу», прийнятий у 1993 році, жодним чином не 

спрямований на реалізацію конституційних гарантій.  

Науковий керівник: асистент кафедри цивільного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Іванов А.М. 

 

Горожанкіна Ю.С., 

студентка 5 групи 2 курсу 

міжнародно-правового факультету, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

ЗАКОННІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ 

УЧАСНИКАМИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

На сьогодні актуальним постає питання щодо правомірності 

використання відеореєстраторів, оскільки це явище стало доволі 

розповсюдженим серед водіїв, але законодавцем не врегульовано й досі. 

Вирішення цієї проблеми полегшило б процес знаходження доказів для 

розслідування ДТП, а також виявлення порушників правил дорожнього 

руху. 

Відповідно до ст. 251 КУпАП дані, отримані з відеореєстратора 

прирівнюються до свідчень потерпілого, винуватця чи свідка. Ст.252 

КУпАП закріплює, що орган (посадова особа) оцінює докази за своїм 
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внутрішнім переконанням, керуючись законом і правосвідомістю. Ці 

норми встановлюють вимоги до доказів (наявність важливої інформації 

та законність її отримання), невідповідність яким унеможливлює 

використання відеозапису як доказу. 

13 травня 2013 року до Верховної Ради був поданий законопроект 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

використання відеореєстратора під час експлуатації автомобіля» №2965. 

Документ встановлював штраф за відсутність у машині, що рухається, 

ввімкненого й технічно справного відеореєстратора. Автор 

законопроекту запропонував закріпити в ст. 99 КПК норму, за якою 

записи відеореєстратора вважаються документами та можуть 

використовуватись як докази. Головна думка цього проекту – зробити 

обов'язковим використання відеореєстратора учасниками дорожнього 

руху. 

Певною мірою використання відеореєстраторів сприяє 

підвищенню дисциплінованості учасників дорожнього руху та 

об'єктивності розгляду обставин скоєння дорожньо-транспортних пригод 

та порушень правил дорожнього руху. 

Використання відеореєстратора абсолютно законне, а вимога 

вимкнути прилад – ні. Конституція у ч. 5 ст. 55 закріплює, що «кожен має 

право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої 

права і свободи від порушень і протиправних посягань». Тобто, навіть не 

треба повідомляти інших осіб про факт проведення запису. Це також 

зазначає лист ДАІ МВС від 25.11.2009 №К-4836 та лист Комітету ВР з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 

01.06.2011 №04-19/12-1092. Треба зауважити, що інспектор може 

вимагати пред’явлення сертифікату на використання приладу відповідно 

до п.19.2 Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної 

служби Державтоінспекції МВС (затвердженої наказом МВС від 

27.03.2009 №111, зареєстрованої в Мін’юсті 26.06.2009 під №576/16592) 

забороняється застосування несертифікованих і таких, що не пройшли 

метрологічної перевірки технічних засобів.  

Як вже було зазначено, відеозапис реєстратора може бути 

використаний як доказ. Зокрема, стст. 268, 269 КУпАП потерпілий та 

особа, яку притягають до відповідальності можуть заявити клопотання 

(про долучення матеріалів відеозапису). Винуватець також може 

подавати докази безпосередньо. 

Свідок, на відміну від інших учасників ДТП, не може заявляти 



254 

 

клопотання або подавати докази. У нього згідно з ст. 272 КУпАП є 

тільки обов’язок «дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому 

по справі і відповісти на поставлені запитання». Проте ніхто не 

забороняє йому передати відеозапис обвинуваченому або потерпілому 

(залежно від того, чию правоту доводить відеозапис), які вже заявлять 

клопотання про долучення запису до справи. 

Отже, використання відеореєстраторів є важливим під час 

вирішення спірних ситуацій. Відеозаписи з приладу допомагають 

з’ясувати істину в разі дорожньо-транспортної пригоди, а також у 

спірних ситуаціях із іншими автомобілістами та працівниками. Дані 

пристрої допомагають розкривати злочини, а також захищають водіїв, які 

виконують вимоги Правил дорожнього руху, від випадків 

необґрунтованого притягнення до відповідальності у разі дорожньо-

транспортної пригоди, безпідставного звинувачення з боку інспекторів 

ДАІ, від різного роду шахраїв на дорозі тощо. 

При цьому, у процесуальному законодавстві відсутні норми щодо 

обов’язковості використання записів відеореєстратора як допустимих 

доказів у кримінальному та судовому провадженні. Тобто немає чітких 

законодавчих гарантій, що записи відеореєстратора не буде визнано 

недопустимими доказами. Недопустимими доказами є докази, отримані 

внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих 

Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які 

інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного 

порушення прав та свобод людини. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри  

адміністративного права та адміністративної діяльності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

Костенко І.В. 
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ДЕФЕКТНІ АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Існування держави та суспільства неможливо уявити без 

повсякденної державно-владної діяльності щодо управління 
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економічною, соціальною, правовою та культурною сферами організації 

суспільства. За допомогою такого інструмента, як правовий акт 

державного управління, держава здатна здійснювати реалізацію 

покладених на неї функцій та розв’язувати будь-які соціально-економічні 

проблеми. Саме в цих актах містяться більшість всіх наявних у державі 

правових приписів, які поширюються майже на всі державні 

органи,посадових осіб або громадян. 

Акти державного управління – це правові акти, які можуть бути 

направленні на досягнення певного правового результату, на 

встановлення правових норм та на виникнення певних правовідносин. За 

допомогою цих актів надаються певні права та встановлюються 

обов’язки. Акти державного управління видаються від імені держави і є 

обов’язковим для всіх кому вони адресовані. Крім того, при певній 

необхідності, вони здатні забезпечуватися засобами державного 

примусу. До актів державного управління висуваються певні вимоги, які 

поділяються на загальні, спеціально-юридичні та організаційно-технічні. 

Так, загальним вимогам повинні відповідати всі акти управління, 

незалежно від того, ким і коли вони були видані, та з якого питання. До 

таких вимог належить оптимальність, стабільність, ефективність та 

соціальна справедливість цих актів. Що стосується спеціально-

юридичних вимог, то вони висуваються до деяких актів управління 

залежно від їхнього змісту та призначення. Ці вимоги витікають із 

приписів Конституції України, законодавства України, міжнародних 

актів та угод. Отже, першою такою вимогою є законність. Правовий акт 

державного управління має підзаконний характер і це означає, що він 

повинен відповідати усім вимогам законів. Акт управління має бути 

юридично обґрунтованим, оскільки його зміст містить владне 

волевиявлення виконавчого органу, в ньому мають бути виражені цілі 

видання, а також підстави та юридичні наслідки. Такий акт повинен 

видаватися в певному порядку з дотриманням процесуальних правил. 

Другою вимогою є презумпція законності акту. Акт вважається законним 

з моменту прийняття, якщо він не скасований в порядку, передбаченому 

законодавством. Питання про визнання даного акту неправильним або 

дефектним вирішується компетентним державним органом. Що 

стосується організаційно-технічних вимог, то вони висуваються до всіх 

актів управління. Це вимоги щодо мови та форми акту, своєчасності 

доведення до заінтересованих осіб, реєстрації в Міністерстві юстиції 

України (за необхідністю) та інші вимоги.  
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Акти видані з порушенням вимог є дефектними. Залежно від 

характеру дефективні акти поділяються на заперечні та нікчемні. Види 

дефектних актів: акти первісно нікчемні, акти нікчемні в силу 

оспорювання, акти відносно недійсні(заперечні). 

Первісно нікчемні акти – це акти державного управління, які не 

породжують юридичних наслідків із самого свого виникнення. Первісно 

нікчемними актами можна назвати акти, які містять вказівки на скоєння 

протизаконних кримінально карних дій, якими виконавців примушують 

до зради, до дій, що підривають суверенітет країни, до насильницького 

повалення конституційного ладу тощо. Такі акти є недійсними з моменту 

прийняття, за їх невиконання не наступає юридична відповідальність.  

Акти, нікчемні в силу оспорювання – це такі, що видаються з 

порушенням компетенції за предметами та обсягом правового 

регулювання або адресовані непідпорядкованим, непідконтрольним 

органам. Такі акти мають оспорюватися у позовному порядку до суду, 

бути предметом прокурорського протесту, скасовуватися вищестоящими 

органами. 

Заперечні акти – це такі, що містять окремі незаконні положення або 

технічні помилки; акти, в яких відсутні окремі реквізити; акти видані з 

порушенням процедури, без належного кворуму, тощо. Вони є частково 

дійсними, оскільки їх доопрацювання, усунення незаконних приписів 

повертає їм правову усталеність. Інструментом заперечення можуть стати 

протести прокурора, відповідні дії вищих владних і виконавчих органів. 

Необхідним є зазначити, що лише розробити і прийняти якісний 

правовий акт управління зовсім недостатньо. Незважаючи на всю 

складність та відповідальність цього етапу, правовий акт є тільки 

початком складного процесу виконання управлінської діяльності. 

Виходячи з цього, акт державного управління має відповідати усім 

вимогам, що ставляться до нього. Оскільки юридичні наслідки видання 

неправомірних актів – це не тільки їх припинення або скасування. На 

підставі цього можуть анулюватися та розпадатися конкретні 

правовідносини, що утворилися внаслідок видання цього акту, а також 

усі акти, що були видані на його виконання. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри 

адміністративного права та адміністративної діяльності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Костенко І.В.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Досить багато суспільно-важливих завдань покладено на 

державних службовців, які зобов’язують їх до належного та вчасного 

виконання своїх обов’язків передбачених статтею 8 ЗУ ―Про державну 

службу‖. 

Особливості дисциплінарної відповідальності державних 

службовців закріплені в наступних нормативно-правових актах: 

Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України 

―Про державну службу‖, інших законах, статутах та положеннях. 

Статтею 64 ЗУ ―Про державну службу‖ передбачено, що за 

невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених 

цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері 

державної служби, посадовою інструкцією, а також за порушення правил 

етичної поведінки та інші порушення службової дисципліни, державний 

службовець притягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, 

встановленому цим Законом.  

Для державних службовців можуть установлюватися особливості 

притягнення до дисциплінарної відповідальності. Перелік цих 

дисциплінарних поступків є вичерпним. Винятковим видом 

дисциплінарного стягнення є звільнення з посади державної служби.  

Для здійснення дисциплінарного провадження утворюється 

дисциплінарна комісія. Підставою для притягнення державного 

службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним 

дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або 

бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або 

неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових 

обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими 

нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване 

дисциплінарне стягнення. 

 Дисциплінарне стягнення до державного службовця 

застосовується не пізніше шести місяців з дня виявлення 
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дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової 

непрацездатності або перебування у відпустці, а також не 

застосовується, якщо минув один рік після його вчинення. Крім того, 

дисциплінарне стягнення не може бути застосоване під час відсутності 

державного службовця на службі у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або у 

відрядженні. Перед накладенням дисциплінарного стягнення суб’єкт 

призначення повинен отримати від державного службовця, який 

притягається до дисциплінарної відповідальності, письмове пояснення. 

Пояснення державного службовця має відображати час, місце, обставини 

та причини вчинення ним дисциплінарного проступку, його 

усвідомлення чи заперечення провини, а також інші питання, які мають 

значення у справі. 

Відмова державного службовця надати пояснення з приводу 

порушення ним службової дисципліни оформляється відповідним актом. 

Такий акт має складатися в довільній формі. Проте факт відмови надати 

зазначене пояснення має бути підтвердженим не менше як двома іншими 

державними службовцями. 

Відмова надати пояснення не перешкоджає здійсненню 

дисциплінарного провадження та накладенню на державного службовця 

дисциплінарного стягнення. 

Крім зазначеного до особливостей можна віднести той факт, що 

інформація про дисциплінарне стягнення та його зняття вноситься до 

особової справи державного службовця. За кожний дисциплінарний 

проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне 

дисциплінарне стягнення. Протягом строку застосування 

дисциплінарного стягнення державному службовцю не може бути 

присвоєно черговий ранг. 

Державний службовець має право оскаржити рішення в 

установленому законом порядку. Порядок такого оскарження залежить 

від заходів дисциплінарного стягнення: усі дисциплінарні стягнення, 

крім звільнення, можуть бути оскаржені в Національному агентстві 

державної служби України або в суді загальної юрисдикції, 

дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади може бути 

оскаржене в  адміністративному суді. 

Отже, знання та усвідомлення своїх прав та обов’язків, є 

необхідною умовою дотриманням державними службовцями вимог 

законодавства з питань державної служби, етичних норм і правил 
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поведінки, належному виконанню посадових обов'язків, посиленню 

відповідальності державних службовців за результати своєї діяльності. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри 
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВІДМЕЖУВАННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ ВІД КРИМІНАЛЬНИХ 

У судовій практиці часто виникають ситуації, коли особа, яка 

скоїла злочин, не може пояснити причини, мотиви та мету своєї 

поведінки й ситуація розв’язується формально: вчинене діяння має всі 

ознаки злочину, що підпадають під статтю кримінального закону, а тому 

призначається відповідне покарання без серйозного аналізу його 

суб’єктивної сторони.  

Через це в Україні останнім часом простежується тенденція 

пом’якшення кримінальної відповідальності в цілому та за вчинення 

окремих злочинів зокрема. Достатньо пригадати декриміналізацію 

значної частини злочинів у сфері господарської діяльності, які 

відповідно до чинного законодавства на сьогодні віднесено до категорії 

адміністративних проступків.  

Однак процес гуманізації кримінальної відповідальності цим не 

обмежується. Враховуючи Закон України від 15.04.2008 «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України 

щодо гуманізації кримінальної відповідальності» та Постанову 

Верховної Ради «Про повернення на доопрацювання проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів України (відносно 

впровадження пробації)», які прийнято на підставі Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», Україна стала на шлях пошуку 

оптимальних заходів впливу на засуджених та гуманізації кримінальної 

відповідальності.  
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Зокрема, указом Президента України № 311 від 08.04.2008 була 

затверджена Концепція реформування кримінальної юстиції України, яка 

сформувала нові підходи у сфері кримінальної відповідальності та 

кримінального судочинства. Відповідно до цієї концепції кримінально-

карані діяння мають поділятися на злочини та кримінальні проступки.  

До категорії кримінальних проступків мають бути віднесені:  

а) окремі діяння, що за чинним Кримінальним кодексом України 

відносяться до злочинів невеликої тяжкості, які відповідно до політики 

гуманізації кримінального законодавства будуть визнані законодавцем 

такими, що не мають значного ступеня суспільної небезпеки;  

б) передбачені чинним Кодексом України про адміністративні 

правопорушення діяння, які мають судову юрисдикцію і не є 

управлінськими (адміністративними) за своєю суттю (дрібне 

хуліганство, дрібне викрадення чужого майна тощо).  

Прийняття самої концепції свідчить про пошук оптимального 

заходу впливу до осіб, які вчиняють злочини, поступовим звільненням 

від відповідальності за ці діяння, обмежує сферу застосування покарань, 

пов’язаних із позбавленням волі, замінивши їх такими заходами 

кримінально-правового впливу, які не тягнутимуть за собою судимості. 

Все це свідчить про прагнення послабити кримінально-правову 

репресію.  

Впровадження такої ідеї в життя потребує вирішення ряду питань, 

оскільки концепція залишається на стадії проекту й до сьогодні не 

впроваджена в життя. Одним із них є питання вибору критерію 

(критеріїв), за яким (якими) необхідно проводити виділення 

кримінальних проступків.  

До Верховної Ради України вже подано декілька законопроектів, в 

яких ураховано положення вищезгаданої концепції й в межах 

кримінального законодавства запропоновано поряд із злочином 

визначати ще й кримінальний проступок.  

У доктрині кримінального права щодо запровадження до 

кримінального законодавства категорії кримінальних проступків вже 

висловлено кілька позицій, які є діаметрально протилежними одна одній.  

Вважатимемо, що вирішуючи питання необхідності та доцільності 

запровадження кримінальних проступків, в першу чергу, слід виходити із 

потреб суспільства, в якому відображаються інтереси не лише окремих осіб, 

а й суспільства, держави. Нагальною потребою сьогодення є реформування 

не стільки системи покарань, скільки концептуального підходу у вирішенні 
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конфлікту, який виникає у зв’язку із вчиненням особою суспільно 

небезпечного діяння, передбаченого у Кримінальному кодексі України (далі 

– КК України) та потерпілим, суспільством, державою. Досвід як нашої 

держави, так й інших держав у сфері боротьби зі злочинністю свідчить про 

неспроможність існуючих заходів кримінально-правого впливу у вирішенні 

поставлених завдань та в досягненні цілей покарання, які визначено у ч. 2 

ст. 50 КК України. До речі, хочеться відзначити, що в чинному 

кримінальному законодавстві визначено лише цілі покарання. Однак, поряд 

із ним до засуджених застосовуються й такі форми реалізації кримінальної 

відповідальності як засудження без призначення покарання до його 

відбування (ч. 4 ст. 74 КК України) чи засудження із призначенням 

покаранням, однак поєднаного із звільненням від його відбування з 

випробуванням (ст. 75 КК України). Також, окрім вказаних заходів, до осіб, 

які вчиняють злочини, застосовуються й інші заходи кримінально-

правового впливу, серед яких на окрему увагу заслуговують звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки, 

звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим та інші види звільнення. Виникає поки що риторичне 

запитання: невже відзначені заходи впливу застосовуються безцільно? 

Вочевидь, що вони також мають певну мету. І такою метою має слугувати 

не лише попередження вчинення злочинів, а й виправлення осіб.  

Слід відзначити, що ідея впровадження кримінальних проступків 

не є новою. Ще в такій пам’ятці XVIII століття як Наказ Катерини II, 

який так й не вступив у законну силу, пропонувалося залежно від 

ступеня суспільної небезпеки виділяти дві категорії злочинної поведінки: 

неправда кримінальна (злочин) та неправда поліцейська (проступок). У 

1832 році в зводі законів Російської імперії також згадувалося про 

проступки.  

Ця проблематика також порушувалася в Радянському Союзі у 70-х 

роках XX століття, коли вочевидь існуюча кримінально-правова система 

показала свою неефективність. Ідея запровадження кримінальних 

проступків широко обговорювалася вченими-криміналістами того 

періоду.  

Проступок як вид кримінального діяння досліджувався такими 

вченими як П. П. Андрушко, О. А. Банчук, А. Б. Бішимбаєва, 

Г. Б. Віттенберг, М.В. Граматчіков, І. П.Голосніченко, А.П. Гуляєв, 

Н.Д. Дурманов, Д.М. Лук’янець, С.Г. Стеценко, В.В. Сокуренко, 

А.А. Логецький, С. Ф. Константінов, П.В. Коробов, А.П. Козлов, 
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Н.Ф. Кузнєцова, Г.А. Кригер, І.Б. Коліушко, В.І. Курляндський, 

Н. Крісті, Л. М. Кривоченко, С.Г. Келіна, Б.М. Лазарєв, А.Е. Луньов, 

А. І. Марцев, Ю.Б. Мельникова, В.О. Навроцький, І.С. Ной, 

А. А. Піонтковський, І.С. Самощенко, А.Б. Сахаров, Є. А. Сухарєв, 

М.С. Таганцев, А.А. Тер-Акопов, В.О. Туляков, А. П. Фейєрбах, 

П.А. Фєфєлов, В.Ф. Фєфілова, В.Д. Філімонов, П.Л. Фріс та ін.  

На сьогодні питання запровадження кримінальних проступків є 

предметом гострих дискусій і в такій сусідній державі як Російська 

Федерація. Автори, які обстоюють ідею впровадження кримінальних 

проступків, відзначають, що основою для формування категорії 

кримінального проступку має стати суспільна небезпечність діянь, а саме 

їх незначна суспільна небезпечність. Така позиція підтримана й іншими 

правниками.  

Такий підхід є цілком виправданим, оскільки соціальна 

обумовленість кримінальної відповідальності за вчинення злочину 

визначається й його суспільною небезпечністю, яка також слугує й 

підставою для криміналізації діяння. Тому, критерієм виділення 

кримінальних проступків поміж інших правопорушень має бути саме 

суспільна небезпечність вчиненого діяння, а не вид та розмір покарання. 

Останній має залежати від суспільної небезпечності вчиненого. 

Протилежний же підхід, на нашу думку, не тільки формально вирішує 

означену проблематику, а й стане на заваді до пошуку альтернативних до 

покарання заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які 

вчиняють кримінальні правопорушення.  

Відмежовувати адміністративні проступки від кримінальних було 

б доцільно, виходячи із виду об’єкта правопорушення. Частина 

проступків, яка визначена як адміністративні за своєю суттю не є 

адміністративними через те, що відносини, що охороняються не мають 

відношення до державного управління або місцевого самоврядування. 

Тому такі поступки як, наприклад, дрібна крадіжка, дрібне хуліганство 

не є адміністративними проступками, оскільки останні посягають лише 

на встановлений порядок управління. 

Таким чином, відмежування адміністративних проступків від 

кримінальних має проводитися не тільки за критерієм їх суспільної 

небезпечності, а й за об’єктом посягання. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри адміністративного 

права і адміністративної діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Костенко І.В. 
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ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Встановлення норм в адміністративному праві України про 

адміністративний договір стали підтвердженням відродження 

використання договірних засобів регулювання відносин у публічній 

сфері. Однак виникає необхідність у визнанні тих конкретних відносин, 

які можуть врегульовуватися договірними засобами.  

Перш ніж здійснювати аналіз адміністративних відносин щодо 

виокремлення ознак на договірну природу, необхідно визначитися із 

колом відносин, які будуть аналізуватися як адміністративні. Традиційно 

до предмета адміністративного права належать суспільні відносини, які 

виникають у сфері публічної діяльності держави, зокрема, у сфері 

державного управління. Важливо відзначити, що діяльність органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших уповноважених 

суб'єктів і відносини, що виникають при цьому, мають велике значення 

для реалізації конституційних прав і обов’язків громадян. 

Для виділення адміністративних відносин, які можуть входити до 

предмета договірного регулювання, необхідно виділити такі групи 

відносин, які відповідають певним ознакам. Ознаками мають бути такі, 

які характерні для договорів та інших договірних форм незалежно від 

галузі права. Виходячи з аналізу теорії договору, договірне регулювання 

виявляється в усіх договірних формах через погоджене волевиявлення 

суб'єктів. Таку ознаку має та частина адміністративних відносин, в якій 

відсутні юридично-владні веління однієї сторони, обов’язкові для другої, 

а зв'язки встановлюються із волі сторін, тобто суб’єкти вступають у 

правові зв’язки між собою на добровільних засадах. Пояснюючи дану 

позицію необхідно враховувати, що вся адміністративна, в тому числі 

управлінська, діяльність заснована на двох позиціях: підпорядкування 

волі одного суб'єкта іншим та сприйняття вільного волевиявлення іншої 

сторони. В першому випадку в адміністративних відносинах, які 

виникають у порядку влади-підпорядкування, використовується правове 

регулювання в розумінні загального унормованого обов’язку, 

обмежуючи межі волевиявлення іншої сторони нормативними рамками. 
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Другий випадок відображає зафіксований у законодавчому порядку 

загальний дозвіл на можливість виявлення волі. Так, норми 

адміністративного законодавства в основному передбачають тільки 

загальні орієнтири чи певні варіанти відповідних дій з розрахунком на 

уточнення даних положень через волевиявлення сторін. Вольова природа 

договірних зв’язків створює правовий характер договірного 

регулювання. В формально-юридичному аспекті воля є 

правопороджуючим фактором, який при певному об’єктивному його 

виявленні та оформленні викликає права та обов’язки сторін-учасників 

відносин. 

Договір розглядається як індивідуально-правовий акт, який не є 

джерелом права. Однак сучасний досвід свідчить про деякі випадки 

нормативності договорів у сфері виконавчої влади. Так, 8 червня 1995 р. 

Верховна Рада України і Президент України (на той час глава виконавчої 

влади) уклали Конституційний договір про основні засади організації і 

функціонування державної влади і місцевого самоврядування, який мав 

найвищу юридичну силу і діяв до прийняття Конституції України 1996 

року. З іншого боку, засади теорії права не дають підстав визнати 

нормативним, наприклад, договір між громадянином і Державною 

службою охорони МВС про охорону його майна або контракт про 

прийом на державну службу. Тому слід вважати, що договори у сфері 

виконавчої влади можуть мати і індивідуальний характер, тобто можуть 

не містити норм права. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (ч. 5 ст. 35) 

визначає, що для здійснення спільних програм місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати 

договори, створювати спільні органи та організації. 

Це положення законодавства дає підстави говорити про те, що для 

здійснення своїх повноважень органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування можуть укладати договори, які за своєю 

природою будуть публічно-правовими.  

Адміністративні договори завдяки своєму комплексному характеру 

можуть застосовуватися у різних сферах діяльності держави: 

господарській, соціальній, духовній, адміністративно-політичній тощо. 

Вони служать тим механізмом, за допомогою якого в межах 

нормативних приписів закону між органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування між собою, а також з окремими фізичними та 

юридичними особами встановлюються певні взаємні права та обов’язки, 
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за допомогою яких врегульовується та чи інша ситуація для 

забезпечення інтересів суспільства та держави. 

Врахувавши особливості правового регулювання адміністративних 

відносин та здійснивши аналіз теорії договірних відносин, можна 

констатувати, що частина адміністративних відносин може підпадати під 

договірне регулювання. Це зумовлюється тим, що при побудові деяких 

видів адміністративних відносин можливе врахування добровільності 

волевиявлення націленої на узгодження бажань, спрямованих на один 

результат. Дана ознака може застосовуватися для виявлення 

адміністративних відносин, що можуть піддаватися договірному 

регулюванню. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри 
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Мотивація праці є одним із визначальних чинників 

високоефективної праці. Вивчення проблем мотивації має як і 

теоретичне, так і безпосередньо практичне значення. 

На сьогодні законодавством передбачені заходи і системи 

мотивації державних службовців, проте існуюча на даний момент в 

Україні державна служба не забезпечує якісного виконання державними 

службовцями їх обов’язків. На основі цього виникає низка проблем, які 

знижують ефективність державного управління, негативно впливають на 

імідж державної служби та роблять її непривабливою для громадян. До 

таких проблем належать плинність кадрів, неповна реалізація соціальних 

гарантій, слабке матеріальне забезпечення, часткове задоволення 

основних потреб службовців тощо. 

У Законі України «Про державну службу» визначені основні 

методи мотивації. До них належать: просування по службі та побудова 

службової кар’єри (система рангів); навчання і підвищення кваліфікації 
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(постійно, не рідше 1 разу на 5 років); заохочення за сумлінну працю 

(грошова винагорода); щорічна додаткова відпустка; соціально-побутове 

забезпечення; пенсійне забезпечення та грошова допомога. 

Ці методи діють в реальному житті, проте виконуються не 

досконало. Наприклад, у ст. 54 даного Закону щодо соціально-

побутового забезпечення сказано, що «Державному службовцю у 

випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, може 

надаватися службове житло». У реальному житті кожен держслужбовець 

не забезпечується житлом, існує велика черга, яка просувається дуже 

повільно. Тому для вирішення даної проблеми слід застосувати певний 

захід мотивації праці державних службовців як вдосконалення системи 

їх соціального захисту. 

Також у Законі України «Про державну службу» визначено, що 

«Оплата праці державних службовців повинна забезпечувати достатні 

матеріальні умови для незалежного виконання службових обов’язків, 

сприяти укомплектуванню апарату державних органів компетентними і 

досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю». 

Заробітна плата державного службовця складається з посадових окладів, 

премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі 

та інших надбавок. Виходячи з цього зрозуміло, що достойну заробітну 

плату праці мають працівники першої та другої категорії, тобто це 

керівний склад, вони мають певний досвід, вони певним чином 

реалізувалися, мають сформовану сім’ю. Натомість переважно молоді 

спеціалісти, які щойно почали працювати, будують родину, потребують 

житла, отримують низьку заробітну плату, якої недостатньо для 

відтворення їх матеріальних та моральних потреб та потреб їх родин. 

Саме в цій категорії працівників і виникають основні проблеми. У 

вирішенні цієї проблеми мотиваційним заходом може бути 

вдосконалення системи матеріальної мотивації державних службовців 

нижчих рангів шляхом розробки індивідуальної карти мотивації для 

працівників відповідного рангу.  

Незважаючи на велике значення матеріального забезпечення, є ряд 

способів, які також заохочують державних службовців до поліпшення 

ефективності їх праці. Це вдосконалення організації, залучення 

персоналу до процесу управління, моральне стимулювання, прагнення до 

кар’єрних звершень тощо. Особливо популярним і розвиненим за 

кордоном є останній спосіб. Кар’єру розуміють як поступове просування 

працівника службовими сходинками, зміну кваліфікаційних 
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можливостей, навичок, здібностей і розмірів винагород, пов’язаних із 

його діяльністю. 

В нашій державі ситуація стосовно кар’єри є не дуже втішною. 

Спираючись на результати статистики, можна дійти висновку про те, що 

більша частина державних службовців повністю або частково 

незадоволені своїм нинішнім кар’єрним положенням і прагнуть до 

реалізації мотиву влади. Результатом цього є плинність кадрів, 

причинами якої, окрім незадоволеності умов праці, виступають ще й 

сімейно-побутові обставини, а також порушення трудової дисципліни. 

Окрім вищенаведених заходів, ще одним способом мотивації праці 

державних службовців є впровадження нових технологій управління, а 

саме: налагодження системи внутрішньої комунікації – обміну 

інформації на різних рівнях (вертикальному і горизонтальному), 

організація зворотного зв’язку від керівника, колег і підлеглих після 

завершення кожної важливої справи, формування організаційних 

цінностей, а також встановлення і розвиток довіри в колективі. Отже, 

ефективне управління неможливе без розуміння мотивів і потреб 

державного службовця, а також правильного використання стимулів до 

праці. Саме мотивація виступає чинником підвищення професійної 

компетентності та кар’єрного зростання державних службовців. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ  

ЯК ЗАГАЛЬНИЙ ЗАХІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ 

Україна є правовою, соціальною державою, в якій реалізація та 

захист прав і свобод громадян є можливим лише за умови забезпечення 

законності і правопорядку, неухильного дотримання основних прав і 

свобод людини, ефективної протидії правопорушенням та злочинам. 

Однак, неможливо забезпечувати  права та законні інтереси громадян, не 
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звертаючись з певними обмеженнями до осіб, які своєю поведінкою 

порушують встановлені законом норми. У більшості випадків, такі 

обмеження носять примусовий характер. Одним із суворіших та 

ефективніших заходів адміністративного примусу є адміністративне 

затримання. Адміністративне затримання є загальним засобом 

адміністративного припинення, який полягає у тимчасовому обмеженні 

свободи пересування і місцезнаходження, застосовується в разі, коли 

інші заходи адміністративного припинення є неефективними для 

забезпечення належного виконання провадження в справі про 

адміністративне правопорушення та забезпечення притягнення 

правопорушника до відповідальності.  

У теорії адміністративного права адміністративне затримання 

особи є одним із найпоширеніших заходів адміністративного примусу. У 

випадках, прямо передбачених законом України, з метою припинення 

адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу 

допускається адміністративне затримання особи.  

Основним актом, в якому встановлено підстави та порядок 

застосування адміністративного затримання, є Кодекс України про 

адміністративні правопорушення. В ньому встановлено підстави, 

порядок, мета, строки адміністративного затримання та перелік 

посадових осіб, які уповноважені здійснювати затримання. 

Підставою для адміністративного затримання особи є вчинення 

нею правопорушення, яке визначено в ст. 262 Кодексу про 

адміністративні правопорушення. Адміністративне затримання може 

застосовуватися за дрібне хуліганство, вчинення насильства в сім’ї, 

порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних 

походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні 

злісної непокори законному розпорядженню чи вимоги працівника 

поліції тощо.  

Як самостійний захід адміністративного припинення, 

адміністративне затримання припиняє противоправну поведінку, а також 

використовується для отримання інформації про особу правопорушника. 

Метою застосування даного заходу є припинення правопорушень та 

забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення, а підставою – адміністративне правопорушення.  

Адміністративне затримання – це захід адміністративного 

примусу, який полягає в тимчасовому позбавленні волі особи 

правопорушника в установленому законом порядку з метою припинення 
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адміністративного правопорушення та забезпечення адміністративного 

провадження. Безумовно, підставою для адміністративного затримання є 

неможливість встановлення особи на місці скоєння адміністративного 

правопорушення, а також необхідність з’ясувати обставини справи. 

Законними підставами для адміністративного затримання особи є 

вчинення адміністративного правопорушення, а також у випадках, коли 

треба обов’язково скласти протокол про адміністративне 

правопорушення і його не можна скласти на місці вчинення 

правопорушення. Про вчинення адміністративного правопорушення 

складається протокол уповноваженою на те посадовою особою або 

представником громадської організації. Складання протоколу про 

адміністративне затримання особи, яка вчинила правопорушення, 

здійснюється відповідно до ст. 261 КУпАП. 

Іншим важливим критерієм адміністративного затримання є термін 

затримання. Вітчизняне законодавство під загальним строком 

затримання правопорушників називає строк , визначений у ч. 1 ст. 263 

КпАП, який не може тривати більш як три години. У виняткових 

випадках, у зв’язку з особливою потребою законами України можуть 

бути встановленні інші строки адміністративного затримання. Згідно зі 

ст. 29 Конституції України утримання під вартою, як тимчасовий захід 

може застосовуватись на строк не більше 72 годин. Надалі законність 

такого заходу повинна бути перевірена судом.  

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту 

доставлення правопорушника для складання протоколу, а особи, яка 

була в стані сп’яніння, – з часу її витвереження. 

Таким чином, адміністративне затримання як загальний захід 

адміністративного припинення – це примусове, тимчасове обмеження 

свободи особи, що здійснюється у випадку вчинення нею 

адміністративного проступку, уповноваженими державними органами в 

офіційному, чітко визначеному законодавством порядку. 

Адміністративне затримання полягає в припиненні, доставленні та 

утриманні особи в спеціально обладнаних для цього приміщеннях, з 

метою встановлення особи правопорушника, припинення 

противоправного діяння, складання протоколу, усунення негативних 

наслідків, попередження вчинення нових правопорушень. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри адміністративного 

права і адміністративної діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Костенко І.В. 
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ЗАПОЗИЧЕНА ТА ДИСТАНЦІЙНА ПРАЦЯ ЯК ФОРМИ 

НЕТРАДИЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 
Проблема зайнятості населення є вельми актуальною для України. 

Сучасна вітчизняна економіка перебуває на перехідному етапі від 

адміністративно-командної до ринкової. Подолання суперечностей, що 

постали перед державою і пов’язані із зайнятістю, після проголошення 

незалежності є завданням держави і суспільства в цілому, адже саме 

зайнятість характеризує розвиток економіки, внесок живої праці у 

виробництво сукупного суспільного продукту. Крім того, зайнятість 

сприяє реалізації конституційного права громадян на працю, забезпечує 

їх матеріальний та духовний розвиток. Гармонічний розвиток інституту 

зайнятості в трудовому праві України можливий лише за рахунок як 

активної ролі держави в правовому регулюванні усіх форм зайнятості, в 

тому числі і сучасних нетрадиційних, так і соціальних партнерів на 

регіональному чи локальному рівнях. 

Варто зазначити, що зайнятість є поняттям комплексним. Під нею 

слід розуміти весь комплекс соціально-економічних відносин, що 

виникають в процесі діяльності людей при забезпеченні працездатного 

населення робочими місцями та здійсненні розширеного відтворення 

робочої сили. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зайнятість 

населення» від 5.07.2012р. зайнятість визначається, як не заборонена 

законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх особистих 

та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у 

грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які 

здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів 

господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно. Із 

наведеного законодавчого визначення випливає найважливіша ознака 

зайнятості, що полягає у всій діяльності, яка не заборонена законом. 

Стандартною (типовою) зайнятістю є повна – зайнятість 

працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із 

законодавством, колективним або трудовим договором. В принципі, 
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будь-яке відхилення від характеристик повної зайнятості можна 

розглядати як нестандартну, але доцільно розглянути найголовніші 

форми у контексті сучасного динамічного соціально-економічного 

розвитку. Явище нетипової зайнятості добре відоме чинному 

законодавству про працю, ним регулюється, зокрема, самозайнятість, 

праця на умовах строкових трудових договорів або неповного робочого 

часу, праця за цивільно-правовими договорами, надомна праця тощо. Ці 

види зайнятості досліджувалися наукою трудового права й отримали 

належне правове забезпечення. Однак, ними зміст категорії 

нестандартної зайнятості не вичерпується. Стан розвитку нетрадиційної 

зайнятості в України напряму пов'язаний з глобалізаційними процесами, 

зміни укладів життя, домінування людини творчої, розвитком 

комунікацій та зростання темпу життя, появою посередників на ринку 

праці, які забезпечують ті чи інші підприємства, установи, організації 

робочою силою. Поширеними стали запозичення праці та дистанційна 

зайнятість. 

При запозиченні (залученні) праці працівник, залишаючись 

оформленим в одного роботодавця, передається в розпорядження 

іншого. За сучасних умов у межах запозиченої праці виокремлюють 

аутсорсинг, аутстафінг та лізинг персоналу. Під аутсорсингом мається на 

увазі передання частини функцій підприємства іншому. Сутність 

аутстафінгу полягає в тому, що між працівником та агентством 

зайнятості укладається трудовий договір, виникають трудові відносини, 

в яких агентство є формальним роботодавцем працівника. Працівник 

направляється виконувати обов’язки до фактичного роботодавця, трудові 

відносини між ними не виникають, а прийняття на роботу, звільнення, 

виплату заробітної плати, вирахування та сплату податків здійснює 

агентство зайнятості. Між приватним агентством зайнятості та 

фактичним роботодавцем укладається цивільно-правовий договір про 

надання послуг. Лізинг персоналу – вид запозиченої праці, за якого 

працівники відповідної кваліфікації та профілю тимчасово залучаються 

до виконання певних видів завдань (проектів) іншої компанії 

(фактичного роботодавця). Запозичення праці, безперечно, має ряд 

позитивних моментів для роботодавців (фактичних), як-от: можливість 

оперативного вирішення виробничих завдань; оптимізація витрат на 

оплату праці; швидка заміна відсутніх працівників; економія на 

відрахуваннях соціальних внесків. Але працівник водночас 

позбавляється багатьох гарантій і, на думку профспілок, обмежуються 
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деякі його права: на соціальний захист в разі настання соціальних 

ризиків; обмеження права на вступ до профспілки; позбавлення гарантій 

постійної зайнятості (захисту від незаконного звільнення чи 

переведення); позбавлення багатьох винагород та гарантій (доплат за 

стаж, лікарняних тощо); юридичне закріплення працівника за одним 

підприємством не завжди враховує фактичні умови праці на іншому 

(якщо такі, наприклад, є шкідливими, а працівник позбавляється 

відповідних компенсацій); експлуатація працівників; зростання 

соціальної напруженості та почуття незахищеності. Деякі зачатки 

правового регулювання аутстафінгу як форми запозичення праці 

містяться у ст. 36 Закону України «Про зайнятість населення», у якій 

йдеться про діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні. Законодавцем визначаються перелік 

таких суб’єктів, їх обов’язки. Відповідно до ч.2 цієї статті послугами з 

посередництва є, наприклад, добір працівників відповідно до замовлень 

роботодавців. 

Дистанційна зайнятість, на відміну від запозичення праці, полягає 

у виконанні роботи не за місцем розташування роботодавця і з 

використанням телекомунікаційних або інтернет-технологій. Цікавим є 

співвідношення дистанційної зайнятості з надомною працею, яка 

достатньо добре регламентована трудовим законодавством України. У 

Положенні про умови праці надомників, затвердженому постановою 

Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 

р. робиться наголос на виробництві товарів народного вжитку (п.3), а 

також визначаються категорії працівників, які мають переважне право на 

укладення трудового договору з працею «на дому» (п.4). Таким чином, 

дистанційна зайнятість є поняттям ширшим за надомну працю і більш 

осучасненим. Це певною мірою сучасний аналог надомної роботи, тобто 

робота не пов’язана з конкретним робочим місцем на підприємстві, але 

припускає виконання певного завдання, даного роботодавцем. До 

дистанційної зайнятості не належить діяльність, пов’язана з виконанням 

функцій, що передбачають різного роду переміщення і присутність цього 

працівника на конкретному робочому місці. До такої роботи можуть 

залучатися студенти, молоді батьки, інваліди та інші категорії населення. 

У 2011 р. була прийнята Конвенція МОП «Про гідну працю домашніх 

працівників» №189.  Конвенція  поширює на домашніх працівників дію 

всіх основних трудових стандартів: право на об’єднання, колективні 

переговори, захист від примусової праці, заборону на використання 
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праці дітей, а також мають ряд інших гарантій: право на укладання 

письмового договору, регулювання тривалості робочого часу, заходи із 

забезпечення безпеки та гігієни праці, соціальні гарантії, включаючи 

право на відпустку по вагітності та пологах, механізми захисту 

працівників-мігрантів, моніторингу агентств зайнятості. Ратифікація 

Конвенції була б доцільною в Україні. Цей акт міг би закласти підвалини 

законодавчого регулювання дистанційної зайнятості. 

Підсумовуючи вище викладене, слід наголосити на тому, що 

розвиток запозичення праці та дистанційної зайнятості – це об’єктивний 

процес, пов'язаний з розвитком постіндустріального інформаційного 

суспільства, підвищенням соціальної мобільності населення. Трудове 

право має звертати увагу на регулювання цих видів нетрадиційної 

зайнятості. Так, існує потреба у законодавчих актах, що стосувались би 

гарантій та механізмів залучення працівників, розробки типового 

договору про дистанційну працю та залучення праці, встановлення 

відповідальності роботодавців за умови та безпеку праці таких 

працівників, вдосконалення системи соціального страхування та інше. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Ярошенко О.М. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА НІМЕЧЧИНИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

Сьогодні, коли Україна стоїть на шляху до європейської інтеграції, 

особливо актуальним є розгляд в порівняльному аспекті нормативно-

правових актів іноземних держав, які закріплюють та регулюють 

процедуру притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Окрім 

цього, дослідження сучасних проблем адміністративного права 

неможливе без вивчення та використання відповідного закордонного 

досвіду. Адже зарубіжний досвід сприяє розширенню наших уявлень про 

досліджувані правові явища; допомагає подивитися на різні актуальні 

проблеми під іншим кутом зору; зіставити власні здобутки зі здобутками 
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закордонних колег. Особливо слід звернути увагу на деліктне 

законодавство Німеччини, оскільки адміністративне право цієї держави є 

своєрідним еталоном, на базі якого формувалося адміністративне право 

всіх європейських країн. 

Разом з тим, питання правового регулювання адміністративної 

відповідальності в Німеччині є малодослідженим і потребує глибшого 

наукового вивчення. Тож метою дослідження є вивчення особливостей 

адміністративно-деліктного законодавства Німеччини та висвітлення 

переваг, які могли б в подальшому застосовуватися на теренах нашої 

держави. 

Варто зазначити, що існує специфічна «німецька» модель 

законодавства про адміністративні порушення. Вона характеризується 

тим, що у законодавстві Німеччини та у ряді інших держав, які також 

належать до цієї моделі, адміністративні делікти є різновидом 

кримінально караних діянь, які підпадають під дію загальних положень 

кримінальних законів. Перевагами такої моделі є: визнання 

адміністративного права виключно як інституту захисту прав людини; 

мінімізація нормативного матеріалу відносно матеріального та 

процесуального права; поширення на нього кримінально-процесуальних 

стандартів захисту. 

У Німеччині немає єдиного нормативного акта, в якому 

об'єднувалися б склади адміністративних деліктів. Наприклад, 

законодавство про адміністративні правопорушення нараховує близько 

тисячі федеральних законів, які містять склади порушень порядку, й це 

без урахування окремих нормативно-правових актів кожної Федеральної 

землі. Проте, більшість законів ФРН мають змішаний характер, в них 

об'єднуються загальні матеріальні та процесуальні (процедурні) 

положення про правопорушення та порядок застосування 

адміністративних стягнень. 

Окрім цього, німецьке законодавство допускає лише судове 

оскарження рішень. Так, Закон ФРН «Про порушення порядку» від 24 

травня 1968 року передбачає можливість оскарження постанови 

адміністративного органу чи прокуратури про застосування штрафу 

протягом двох тижнів з моменту прийняття відповідної постанови до 

окружного суду, в якому є окремі сенати для справ про порушення 

порядку. В Німеччині відсутнє адміністративне оскарження постанов про 

накладення штрафу, рішення окружних судів підлягають перегляду в 

ревізійному (касаційному) порядку до Вищого суду федеральної землі 
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тільки з окремих видів справ, наприклад, про накладення штрафу або 

конфіскації майна в розмірі більше 250 євро, або заборону керування 

транспортним засобом і накладення штрафу більше 600 євро. 

Варто також звернути увагу на специфічний німецький інститут 

матеріальної відповідальності держави за шкоду, яка виникла внаслідок 

порушення державним службовцем його службових обов'язків. Головне 

завдання цього інституту полягає у визначенні передумов, за яких 

приватні особи можуть звертатися до держави з вимогами відновлення 

порушеного стану або компенсації завданої її посадовими і службовими 

особами шкоди. Правову основу названого інституту закладено ст. 34 

Конституції ФРН. 

Для України запровадження такого інституту має особливо 

корисне і стратегічне значення, адже це б забезпечило не лише 

продуктивнішу реалізацію прав та свобод людини і громадянина, але й 

надало можливість кращому функціонуванню органів державної влади та 

їх службовців. 

Протягом останніх років, в Україні є нагальна потреба 

реформування адміністративно-деліктного законодавства. Існує ряд 

проблем, таких як: низький рівень довіри громадян до органів, що 

застосовують адміністративні санкції, а також ускладнена процедура 

застосування адміністративних санкцій за незначні порушення, які 

потребують нормативного регулювання. 

Отже, зважаючи на те, що реформування адміністративно-

деліктного законодавства неможливе без урахування іноземного досвіду, 

то запровадження в Україні деяких ефективних інститутів та норм 

деліктного законодавства Німеччини, могло б слугувати локомотивом 

розвитку вітчизняної системи органів публічного адміністрування. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри адміністративного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Соловйова О.М. 
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ (ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

Сучасний розвиток правової держави є неможливим без 

впровадження інституту електронного урядування. Електронне 

урядування (далі – е-урядування) – форма організації державного 

управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та 

прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних 

технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на 

задоволення потреб громадян. 

Згідно останнього дослідження ООН (United Nations Е-government 

Survey 2016) щодо розвитку е-урядування (E-Government Development 

Index) Україна посіла 62 місце, піднявшись на 25 пунктів, порівняно з 

2014 роком (87 місце). При цьому, найбільш низьку оцінку Україна 

отримала за компонентом «Телекомунікаційна інфраструктура» - 0.4922. 

За індексом розвитку он-лайн послуги Україна має показник, що на 23% 

вищий ніж у середньому по світі, – 0,5870. 

На сторінках наукових джерел виділяють три основні моделі 

побудови е-уряду: – континентально-європейську (країни Західної, 

Центральної та Східної Європи); – англо-американську (США, Канада, 

Великобританія); – азіатську (Південна Корея, Сінгапур). Особливий 

інтерес для нас має континентально-європейська, яка характеризується 

такими ознаками: – наявністю наддержавних інститутів, – рекомендації 

яких обов’язкові для виконання усіма країнами Європейського союзу; – 

високим ступенем інтеграції європейських народів і країн, що 

проявляється в єдиній валюті, єдиному загальноєвропейському 

інформаційному просторі, вільному пересуванні капіталів та інформації; 

– жорстким законодавством, що регулює інформаційні відносини та 

інформаційні потоки, що циркулюють в європейському інформаційному 

просторі. 

Досвід країн-лідерів із формування е-уряду дозволяє державам, що 
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вступили на цей шлях пізніше, рухатися в цьому напрямку набагато 

ефективніше й швидше. 

Побудова е-уряду традиційно передбачає кілька етапів. На 

першому етапі розміщується вся інформаційно-довідкова система 

державних органів на єдиному порталі. Другий етап створення 

електронного уряду передбачає надання деяких послуг населенню, 

наприклад, сплату податків і відповіді на запити громадян (переважно 

інформаційні). Третій етап дає можливість розвитку інтерактивних форм 

спілкування з населенням. Останній етап передбачає наявність порталу, 

що інтегрує весь комплекс послуг уряду й забезпечує до них доступ, 

виходячи з потреб і функціональних аспектів, а не з існуючої структури 

департаментів і відомств. Основними цілями е-уряду є ефективність 

роботи державного апарату; демократизація процесу управління; якість 

надаваних державних послуг громадянам. 

В основу моделі е-урядування покладено «клієнт-орієнтованість» 

публічних інститутів, сприйняття громадян як споживачів 

адміністративних, публічних послуг. Орієнтація на споживача є 

головним завданням світової практики е-урядування. Як приклад клієнт-

орієнтованості можна навести впровадження стратегії «одноразового 

контакту» (once only strategy), або принцип «єдиного вікна». Це 

передбачає скасування непотрібного адміністративного навантаження, 

яке з’являється, коли користувачі (бізнес, громадяни) змушені кілька 

разів подавати до установ публічної влади одну інформацію. Ключовою 

метою стратегії є створення середовища безперешкодного руху 

інформації всередині адміністративної системи без участі споживачів. 

Досвід провідних країн світу у сфері е-урядування та надання 

електронних послуг ( далі – е-послуги) є досить важливим для України, 

оскільки він дає змогу уникнути багатьох помилок, спростити процес 

модернізації, виокремити кращі шляхи розвитку. У свою чергу, розвиток 

української системи моделі е-урядування потребує побудови гнучкої та 

водночас жорсткої законодавчої бази, вимагає проведення 

скоординованих організаційно-технологічних заходів і погоджених дій 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в межах 

єдиної державної політики. Враховуючи на це, Кабінет Міністрів 

України схвалив Концепцію розвитку електронного урядування в 

Україні, яка визначатиме головні цілі, пріоритетні напрямки та заходи 

розвитку до 2020 року. Відповідне розпорядження Уряд прийняв на 

засіданні 20 вересня 2017 року. Документом визначено напрями, 
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механізми і строки формування ефективної системи е-урядування в 

Україні для задоволення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, 

вдосконалення системи державного управління, підвищення 

конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного 

розвитку держави. 

До кінця 2018 року планується запровадити он-лайн загалом 100 

найбільш важливих е-послуг для громадян та бізнесу. Станом на 

вересень 2017 року доступно вже понад 30 таких послуг. Ключовими 

завданнями є реалізація єдиного порталу для надання всіх електронних 

послуг з одного ресурсу, а також запровадження електронних договорів 

та популяризація всіх сервісів. 

Бар’єром для розвитку е-послуг та інших форм взаємодії є 

відсутність надійної та доступної електронної ідентифікації. Тож до 

кінця 2017 року планується запровадження MobileID, що дозволить 

зробити електронну ідентифікацію більш масовою та популярною серед 

громадян. Ключовим завданням залишається наповнення єдиного 

демографічного реєстру та видача ID-карток із ЕЦП, а також 

запровадження електронних довірчих послуг. Відповідний закон 

прийнято Верховною Радою 05 жовтня 2017 року ( набуває чинності з 

07.11.2018 року). 

У відповідь на значний попит суспільства на відкриті державні 

дані, розвиток цього напрямку залишається актуальним та пріоритетним. 

Уже реалізовано такі заходи, як відкриття даних 

пробенефіціарів компаній, що діють в Україні. Діє єдиний 

державний веб-портал data.gov.ua, де наразі міститься 21 369 наборів 

даних та 1 823 розпорядників інформації. Планується розвивати 

загальнодоступні соціальні, громадські, медійні та комерційні проекти на 

базі відкритих даних, а також продовжувати заохочувати громадян і 

бізнес до участі в процесі формування політики та прийняття 

управлінських рішень. Для цього сьогодні в Україні доступні такі 

сервіси, як електронна петиція, громадський бюджет, обговорення 

проектів актів, що дають можливість громадянам безпосередньо 

впливати на рішення. 

Реалізація електронної взаємодії реєстрів залишається 

пріоритетним завданням. Розпочато запровадження кращого у світі 

рішення – естонської системи X-Road, яку попередньо Агентство з 

питань е-урядування пілотувало з багатьма міністерствами. У вересні 

система підлягає експертизі з безпеки, і до кінця року планується її 
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впровадження. 

Станом на вересень 2017 року всі центральні органи виконавчої 

влади та обласні держадміністрації на 80% листуються в електронній 

формі. У серпні 2017 року Уряд ухвалив зміни до Регламенту, що 

дозволяє запустити погодження проектів НПА в е-формі. Важливим 

завданням залишається створення електронного архіву та розвиток 

внутрішніх систем документообігу. 

Уряд затвердив склад Міжгалузевої ради з питань розвитку 

електронного урядування, до складу якої увійшли представники всіх 

міністерств не нижче заступника міністра. Цей орган має забезпечити 

єдину координацію реалізації Концепції, політичну волю та взаємне 

узгодження всіх завдань. Також планується впровадження міжнародного 

досвіду роботи з державними актами за принципом Digital by Default – 

усі акти КМУ підлягатимуть додатковій цифровій експертизі, що 

передбачає цифровий спосіб реалізації описаного процесу як 

пріоритетний. 

Таким чином, для успішного втілення е-урядування як ідеї та 

забезпечення повної реалізації всіх його переваг нашій державі, 

безперечно, необхідно пройти складний шлях наближення системи 

державного управління до європейських стандартів, більшою мірою 

змінити та оновити вже існуючу систему урядування. Звичайно, 

необхідний певний час, оскільки остаточний перехід до електронного 

врядування потребує застосування та втілення багатьох проміжних 

етапів. При цьому перехід від традиційного управління до електронного 

урядування має відбуватися поступово та супроводжуватися 

відповідними змінами у розвитку суспільства, що сприятиме його 

стабілізації. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого Матюхіна Н.П. 
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СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Тривалий час у науковій літературі дискусійним було питання 

щодо інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб. 

Протягом багатьох років існувала точка зору, згідно із якою суб’єктами 

адміністративної відповідальності є лише фізичні особи. Наразі й 

юридичні особи визнаються суб’єктами адміністративної 

відповідальності.  

Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 

режимі (за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати 

фотозйомку або відеозапис та функціонують згідно із законодавством 

про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах), 

несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний 

засіб (ст. 14-2 КпАП). 

Адміністративну відповідальність юридичних осіб, можна назвати 

самостійним видом адміністративної відповідальності. Вона дуже тісно 

пов’язана з адміністративною відповідальністю фізичних осіб. Так, 

наприклад, статтями 22–26 Закону України «Про виключну (морську) 

економічну зону України» встановлена відповідальність юридичних осіб 

за: – незаконну розвідку чи розробку природних ресурсів виключної 

(морської) економічної зони України, а так само створення штучних 

островів, будівництво установок і споруд, встановлення навколо них зон 

безпеки без дозволу спеціально уповноваженого органу України; – 

незабезпечення установок чи інших споруд, що знаходяться у виключній 

(морській) економічній зоні України. Суб’єктом правопорушення є 

особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, в нашому випадку 

– юридична особа. При цьому призначення покарання юридичній особі 

не звільняє від адміністративної відповідальності за дане 

правопорушення винну фізичну особу.  

Спочатку треба визначитися з поняттям ―вина юридичної особи‖. 

Таке визначення не раз давалося в юридичній літературі. Для вирішення 
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питання про те, чи є дії юридичної особи винними, необхідно визначити, 

чи є вони наслідком дій або бездіяльності фізичних осіб, що входять до її 

складу.  

Як зазначає Зима О.Т вина юридичної особи – це суб’єктивне 

ставлення до проступку фізичних осіб, які входять до складу юридичної 

особи або перебувають з нею в іншому зв’язку (членство, право 

власності) і трудова діяльність або управлінські повноваження яких 

пов’язані з вчиненням протиправного діяння. Отже, необхідно  

визначити на законодавчому рівні поняття адміністративного 

правопорушення юридичної особи, закріпивши при цьому принцип вини 

юридичної особи у вчиненні адміністративного правопорушення, як 

обов’язкову умову притягнення її до адміністративної відповідальності. 

Для порівняння можна привести Закон Республіки Словенія «Про 

проступки» № 163 від 12 грудня 2002 року передбачена відповідальність 

юридичної особи, її відповідальної особи та самостійного приватного 

підприємця та підприємця, який самостійно здійснює діяльність. Для 

прикладу, статтею 17 Закону Республіки Словенія «Про проступки» 

передбачено окремі санкції для фізичної та юридичної особи. Окрім 

того, для юридичної особи штраф значно більший за розміром. Як 

бачимо, в адміністративно-деліктному законодавстві 

західноєвропейських країн юридичних осіб визначено суб’єктами 

адміністративної відповідальності на законодавчому рівні. Для них 

встановлена окрема система стягнень. 

Зазначимо, що юридична адміністративна відповідальність 

юридичної особи – це її обов’язок як самостійного учасника суспільних 

відносин завдати для себе певних негативних наслідків, які виражаються 

у формі адміністративних стягнень, що накладаються на юридичну 

особу, за скоєння нею адміністративного проступку, компетентними 

органами і посадовими особами від імені держави. 

Отже, у питанні адміністративної відповідальності юридичних осіб 

далеко не все вирішено. Передусім, законодавчо не розроблена 

концепція відповідальності, не визначені принципи, види стягнень, які 

накладаються на юридичних осіб. Можливо, доцільно виділити окрему 

главу в КУпАП України про відповідальність юридичних осіб. 

Необхідно законодавчо визначити і закріпити положення, що стосуються 

адміністративної відповідальності юридичних осіб.  

Оскільки даний інститут ще на етапі розробки та встановлення, 

необхідно розмежувати поняття суб’єктів юридичних осіб та фізичних 
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осіб в адміністративній відповідальності для встановлення належних 

санкцій за адміністративні правопорушення. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого Зелінська Я.С. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Відповідно до ст. 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 

1989 року наголошується, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, 

здійснюються вони державними чи приватними установами, що 

займаються питаннями соціального забезпечення, судами, 

адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага 

приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Особливе 

значення в питанні притягнення неповнолітніх до адміністративної 

відповідальності має також додержання процедури законності. 

Спираючись на положення Декларації прав дитини дата від 20 листопада 

1959 року кожній  дитині законом та іншими засобами має бути 

забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі 

умови, що дадуть їй змогу розвиватися фізично, розумово, морально, 

духовно та соціально, здоровим і нормальним шляхом, в умовах свободи 

та гідності. При ухваленні з цією метою законів основною метою має 

бути найкраще забезпечення інтересів дитини. Дана тема є досить 

важлива та актуальна. 

Відповідно до ст. 12 КУпАП адміністративній відповідальності 

підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного 

правопорушення шістнадцятирічного віку. Цікаво,що сам КУпАП не 

містить визначення ―адміністративної відповідальності‖, не закріплює 

також і визначення терміна ―неповнолітній‖,хоча саме цей термін досить 

часто зустрічається в самому тексті Кодексу. Водночас, часто 

зустрічається термін ―дитина‖ і, проаналізувавши текст Кодексу, можна 

сказати, що поняття ―неповнолітній‖ та ― дитина‖ є синонімами, адже це 
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є особи,які не досягли вісімнадцятирічного віку. 

Беручи до уваги ст. 34 КУпАП вчинення правопорушення 

неповнолітнім є обставиною,що пом’якшує відповідальність. Натомість 

ст. 35 цього ж Кодексу передбачає,що обставиною,що обтяжує 

відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення є 

втягнення неповнолітнього в правопорушення. Слід зазначити, що В 

Особливій частині КУпАП містяться норми про адміністративні 

правопорушення, потерпілими від яких можуть виступати лише 

неповнолітні. Наприклад, ст. 180 Кодексу встановлює адміністративну 

відповідальність за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння 

батьками неповнолітнього або іншим уповноваженими особами, які їх 

замінюють.  

Щодо підстав притягнення неповнолітніх до адміністративної 

відповідальності, то слід виділити три головні умови,а саме : 

фактичні,юридичні та процесуальні. Неповнолітні особи підлягають 

адміністративній відповідальності у разі вчинення 

правопорушень,передбачених статтями 44,51,121-127, частинами 

першою,другою та третьою статті 130, статтею 139, частиною другою 

статті 156, статтями 173, 174, 185, 190-195 КУпАП. Наприклад, за 

незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети 

збуту в невеликих розмірах; за дрібне викрадення чужого майна; за 

перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на 

заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших 

правил дорожнього руху; за стрільбу з вогнепальної, холодної метальної 

чи пневматичної зброї тощо.  

Щодо заходів впливу,які застосовуються до неповнолітніх осіб у 

віці від 16 до 18 років,то це відповідно до ст. 24 КУпАП: зобов’язання 

публічно або в іншій формі попросити вибачення у 

потерпілого;попередження;догана або сувора догана; передача 

неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під 

нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також 

окремим громадянам на їх прохання. У справах неповнолітніх 

найпоширенішим заходом впливу до неповнолітніх осіб займає 

попередження. Органи внутрішніх справ проводять індивідуальну 

профілактичну роботу з неповнолітніми;здійснюють у межах своєї 

компетенції заходи,спрямовані на виявлення неповнолітніх та 

оголошення їх у розшук тощо.  
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Якщо говорити про види стягнень, які не застосовуються до 

неповнолітнього у разі його відповідальності на загальних підставах,то 

відповідно до ст. 32 КУпАП заборонено застосування адміністративного 

арешту до неповнолітніх. Щодо такого стягнення,як громадські роботи, 

то строк здійснення громадських робіт неповнолітніми становить не 

більше двох годин на день відповідно до наказу Міністерства юстиції 

України від 19.03.2013 року. 

Щодо самого порядку розгляду справи , то він схожий з розглядом 

справи повнолітніх, однак все-таки має певні особливості,серед яких, 

наприклад, обов’язкова участь батьків чи інших осіб, котрі виступають 

представником неповнолітнього та інші особливості. 

Відповідно до статті 221 КУпАП районні,районні у місті чи 

міськрайонні суди (судді) розглядають справи про адміністративні 

правопорушення.  

Якщо розглядати приклад з судової практики щодо притягнення 

неповнолітнього до адміністративної відповідальності,то в 2013 році 

Волочиським районним судом Хмельницької області було розглянуто 39 

справ про адміністративні правопорушення серед неповнолітніх. З них 

одну справу було закрито; щодо двох випадків, то було накладено 

штраф; щодо семи справ – застереження тощо.  

Таким чином, проаналізувавши вищенаведене, можна дійти 

висновку, що адміністративна відповідальність виступає як необхідний 

елемент державного механізму, різновид державно-управлінських 

відносин,одним із засобів охорони суспільних відносин у сфері 

державного управління, вона настає за діяння, які не є суспільно-

небезпечними, однак, є суспільно-шкідливими, вона настання за 

підставами,передбаченими КУпАП;притягнення осіб,які вчинили 

адміністративні правопорушення здійснюється органами виконавчої 

влади. Всі заходи впливу,які застосовуються до неповнолітніх,котрі 

вчинили адміністративні правопорушення, спрямовані, в першу чергу, на 

виправлення їх поведінки та соціальну реабілітацію. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри 

адміністративного права Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого Зелінська Я.С. 
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СЕКЦІЯ V. 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ  

ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ 
 

 

Каламайко А.Ю. 

к.ю.н., асистент кафедри цивільного процесу, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

 

ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ ЗА НОВИМИ 

ПРАВИЛАМИ ЦПК УКРАЇНИ 

Послідовний процес модернізації системи судочинства, 

розпочатий внесенням змін до Конституції України та прийняттям 

нового Закону України «Про судоустрій та статус суддів», отримав своє 

логічне продовження у розробці та прийнятті змін до процесуальних 

кодексів. З набранням чинності Закону України № 6232 «Про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» інститут доказування 

в цивільному процесі теж зазнає суттєвих оновлень.  

Відповідно до статті 77 ЦПК України в редакції Закону України 

№6232 (далі – ЦПК України), перелік засобів доказування доповнено 

електронними доказами, які закріплено як самостійний засіб 

доказування. Відповідно до ст. 101 ЦПК України, електронними 

доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані 

про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні 

документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, 

плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), 

текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних 

та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатись, зокрема 

на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах та ін.), 

серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження 

даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет). 

Довгоочікуване формальне закріплення електронних доказів серед 

переліку допустимих засобів доказування є безумовно прогресивних 

кроком. Однак набагато більшого практичного значення має встановлена 

законом процедура використання таких доказів, зокрема їх подання. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 101 ЦПК України, електронні докази подаються в 

оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим 

підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону 

України «Про електронний цифровий підпис». Законом може бути 

передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного 

доказу. 

Зазначене правило викликає декілька зауважень. По-перше, 

процесуальний закон оперує поняттям «електронна копія електронного 

доказу», в той час як в електронному середовищі неможливо вести мову 

про копію та оригінал певної інформації, оскільки вони є абсолютно 

ідентичними. Навіть при передачі інформації каналами зв’язку 

відбувається не переміщення конкретного фрагменту інформації, а 

створення його копії в новому місці (на новому носії). Цей технічний 

аспект електронних доказів вже знайшов своє закріплення, зокрема, у ст. 

7 Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг», де зазначено, що оригіналом електронного документа 

вважається електронний примірник документа з обов’язковими 

реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, 

прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України 

«Про електронний цифровий підпис». У разі надсилання електронного 

документа кільком адресатам або його зберігання на кількох 

електронних носіях інформації кожний з електронних примірників 

вважається оригіналом електронного документа. 

По-друге, ЦПК України вимагає використання «електронного 

цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису». 

Електронний цифровий підпис є різновидом електронного підпису, 

використання якого врегульовується однойменним Законом України. 

Варто зазначити, що законодавство про електронні документи вимагало 

використання саме електронного цифрового підпису, однак на практиці 

виявилося, що такий підхід надмірно обтяжує учасників електронного 

документообігу, тому після змін від 06.11.2014 закон дозволив 

використання інших видів електронного підпису. Чинна редакція ст. 7 

Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» дозволяє використання будь-якого електронного підпису 

або підпису, прирівняного до власноручного. Враховуючи наведене, 

зазначена вище редакція ч. 2 ст. 101 ЦПК України так само ризикує стати 

перешкодою на шляху до ефективного використання електронних 

доказів.  
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Ще одна новела в процедурі подання доказів закріплюється ч. 9 ст. 

84 ЦПК України, згідно з якою копії доказів (крім речових доказів), що 

подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка 

їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні 

докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій 

іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у 

відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони 

подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.  

Як зазначено, у разі подання доказів до суду в електронній формі, 

не вимагається надсилання їх копій іншим учасникам справи. Водночас, 

ст. 191 ЦПК України, присвячена надсиланню копій позовної заяви та 

доданих до неї документів, не містить уточнень стосовно порядку 

надсилання учасникам копій електронних доказів, які були подані до 

суду. Як відомо, в цивільному процесі діє дозвільний характер правового 

регулювання, тобто суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин 

можуть вчиняти лише ті дії, які прямо дозволені законом. Тому 

зазначена прогалина у ст. 191 ЦПК України може викликати проблеми 

на практиці. 

Інший висновок, який випливає з ч. 9 ст. 84 ЦПК України – 

публічна доступність інформації виключає необхідність попереднього 

надання учасникам справи копії доказів. Як вбачається з буквального 

тлумачення, мова йде не про публічну інформацію, яка визначається 

Законом України «Про доступ до публічної інформації», а про будь-яку 

інформацію, яка є публічно доступною. Законом не визначається, що 

таке публічна доступність, тому в цьому контексті закономірно виникає 

питання використання інформації з мережі Інтернет, однією з 

найважливіших особливостей якої є її загальнодоступність.  

На нашу думку, в контексті тлумачення зазначеної статті ЦПК 

доречно звільнити від обов’язку подання копій доказів, які містять 

інформацію, яка є доступною на офіційних веб-сайтах органів державної 

влади та місцевого самоврядування, інших авторитетних інститутів, 

єдиних державних електронних реєстрів. 

Необхідно зазначити, що закріплення електронних доказів як 

самостійного засобу доказування є доцільним та прогресивним кроком у 

напрямку модернізації судочинства. Водночас, електронні доказі як 

самобутня та специфічна юридична конструкція вимагають особливої 

уваги до нюансів їх правового режиму. Окремі неточності та прогалини 

нової редакції ЦПК України, зокрема процедури подання електронних 
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доказів, можуть ускладнити їх реальне використання на практиці та 

навіть призвести до порушення принципу правової визначеності, а тому 

потребують подальшого законодавчого доопрацювання.  

 

Череватенко І.М., 

к.ю.н., асистент кафедри цивільного процесу, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

 

ПОСТАНОВА ПРО ВІДМОВУ У ВЧИНЕННІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЇ 

У ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗСПІРНИХ ПРАВ  

Підстави для відмови у видачі нотаріусом свідоцтва, що 

підтверджує безспірне право, передбачені ч. 1 ст. 49 Закону України 

«Про нотаріат». Аналізуючи закріплені у ч. 1 ст. 49 Закону України «Про 

нотаріат» підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій, у межах 

нотаріального провадження щодо посвідчення безспірних прав, можна 

виокремити дві групи таких підстав. До першої відносяться підстави, 

пов’язані із відсутністю у заінтересованої особи права на звернення до 

нотаріуса: вчинення дій, про які просить заінтересована особа, 

суперечить закону (наприклад, заінтересована особа звертається за 

видачею свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), 

але торги не відбувалися, а особам замість видачі свідоцтва необхідно 

укласти договір купівлі-продажу); є сумніви у тому, що фізична особа, 

яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, 

зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом насильства 

(наприклад, відмова від спадщини спадкоємцем на користь іншого 

спадкоємця). 

До другої групи відносяться підстави, пов’язані з недотриманням 

заінтересованою особою необхідних умов реалізації права на звернення 

до нотаріуса: не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні 

для вчинення нотаріальної дії (наприклад, спадкоємцями не надаються 

на вимогу нотаріуса правовстановлювальні документи на майно); дії 

підлягають вчиненню іншим нотаріусом (наприклад, нотаріус є родичем 

заінтересованої особи, що звернулася за посвідченням безспірного права 

або порушені правила територіальної нотаріальної юрисдикції); із 

проханням про вчинення нотаріальної дії звернулася особа, яка в 

установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений 

представник не має необхідних повноважень (наприклад, 
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заінтересованою особою надано представникові довіреність на 

оформлення спадкових прав без отримання свідоцтва про право на 

спадщину); заінтересована особа, що звернулася за посвідченням 

безспірного права, не внесла встановлені законодавством платежі, 

пов’язані з його вчиненням або не внесла плату за вчинення такої 

нотаріальної дії. 

Підставу, яка передбачена у п. 9 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про 

нотаріат», щодо того, що відмова можлива і в інших випадках, не можна 

віднести до жодної групи, адже вона не конкретизує, а, навпаки, робить 

необмеженим коло підстав для відмови у вчиненні нотаріальної дії 

нотаріусом. Це, своєю чергою, може призвести до процесуальних 

зловживань, коли заінтересованим особам буде відмовлено без належних 

на те підстав, тому вважаємо, є необхідність виключити п. 9 із редакції 

ст. 49 Закону України «Про нотаріат» та із п. 1 гл. 13 розділу I Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. 

У разі незгоди заінтересованих осіб з відмовою нотаріуса у видачі 

свідоцтва, вони мають право оскаржити означену постанову до суду 

відповідно до ст. 50 Закону України «Про нотаріат». У мотивувальній 

частині судового рішення у такому випадку мають бути визначені 

підстави правомірності або неправомірності відмови нотаріуса у видачі 

свідоцтва про право на спадщину. 

Так, у цивільній справі за апеляційною скаргою Третьої 

Дніпропетровської державної нотаріальної контори до ОСОБА_2, третя 

особа ОСОБА_3 про визнання незаконною відмови нотаріуса у видачі 

свідоцтва про право на спадщину за законом, ОСОБА_2 обґрунтувала 

свої вимоги тим, що постановою державного нотаріуса Третьої 

Дніпропетровської державної нотаріальної контори від 21.10.2012 р. 

йому було відмовлено у вчиненні нотаріальної дії – видачі свідоцтва про 

право на спадщину за законом, після померлого ОСОБА_4 у зв'язку з 

відсутністю правовстановлювального документа на вищевказану 

квартиру. Рішенням Красногвардійського районного суду 

м. Дніпропетровська від 04.10.2013 р. позовні вимоги задоволені, 

визнано незаконною відмову та скасовано постанову державного 

нотаріуса. Апеляційний суд висновував, що задовольняючи позовні 

вимоги ОСОБА_2 до Третьої Дніпропетровської державної нотаріальної 

контори про визнання незаконною відмови нотаріуса у видачі свідоцтва 

про право на спадщину за законом та скасувавши постанову державного 

нотаріуса Третьої Дніпропетровської державної нотаріальної контори 
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про відмову у вчиненні нотаріальної дії, суд першої інстанції виходив з 

того, що відповідачем не спростовано обставини, викладені у позовній 

заяві. Проте повністю з такими висновками суду апеляційний суд не 

погодився через те, що відповідно до вимог п. 2 ст. 49 Закону України 

«Про нотаріат» нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, 

відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо: не подано відомості 

(інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії; п. 

4.12 глави 10 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України, що свідоцтво про право на спадщину видається за наявності у 

спадковій справі всіх необхідних документів; п. 4.15 глави 10 розд. II 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, що видача 

свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, 

проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів 

щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності 

заборони або арешту цього майна; п. 4.18 глави 10 розд. II Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, що якщо до складу 

спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за 

винятком земельної ділянки), нотаріус виготовляє витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. За відсутності у спадкоємця 

необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів 

нотаріус роз’яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в 

судовому порядку. Враховуючи, що в спадковій справі відсутній 

оригінал правовстановлювального документу на ім’я спадкодавця, і 

ОСОБА_2 на вимогу нотаріуса не надав зазначений документ, і вказані 

обставини позивач не заперечував в ході розгляду справи, тому колегія 

суддів вважає, що нотаріус, відмовляючи у вчиненні нотаріальних дій, 

обґрунтовано виніс постанову про відмову у видачі свідоцтва про 

прийняття спадщини на ім'я позивача, роз’яснивши ОСОБА_2 його 

право на звернення до суду з такими вимогами, і такі дії нотаріуса 

ґрунтуються на вимогах Закону України «Про нотаріат» та Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Рішенням 

Апеляційного суду Дніпропетровської області від 10 червня 2014 р. 

апеляційна скарга Третьої Дніпропетровської державної нотаріальної 

контори задоволена на цій підставі рішення Красногвардійського 

районного суду м. Дніпропетровська від 4 жовтня 2013 р. скасоване. 

Відмовлено ОСОБА_2 у задоволенні позовних вимог до Третьої 

Дніпропетровської державної нотаріальної контори про визнання 

незаконною відмови нотаріуса у видачі свідоцтва про право на спадщину 
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за законом. 

У даній справі апеляційний суд, не погодившись з рішенням суду 

першої інстанції, визнав законною відмову нотаріуса у видачі свідоцтва 

через відсутність правовстановлювального документа. 

Відтак, постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії у межах 

провадження щодо посвідчення безспірного права має бути належним 

чином мотивована нотаріусом та ґрунтуватися на вимогах ст. 49 Закону 

України «Про нотаріат». Крім того, існує необхідність у виключенні п. 9 

із редакції ст. 49 Закону України «Про нотаріат» та із п. 1 гл. 13 розділу I 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, у зв’язку з 

можливістю безпідставної відмови у вчиненні нотаріальної дії 

нотаріусом. 

 

Попов О.І., 

к.ю.н., асистент кафедри цивільного процесу, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

 

РАТИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛУ № 16 ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ 

ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЯК ФАКТОР 

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДУ ПО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

Найбільш актуальним питанням сучасного етапу судової реформи 

в Україні, безсумнівно, постає статус новоствореного Верховного Суду, 

його місце та роль в інстанційній системі судочинства.  

Очевидною видається теза, що однією із базових функцій 

найвищого судового органу держави має бути забезпечення єдності 

судової практики, оскільки вимога однакового застосування правових 

норм судами є невід’ємною складовою принципу правової визначеності. 

Таким чином, держава через законодавчий орган має наділяти 

Верховний Суд достатньою кількістю інструментів, необхідних для 

виконання вищевказаної функції. 

Аналіз положень чинного Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», а також прийнятих напередодні процесуальних кодексів (ЦПК 

України, ГПК України та КАС України), дозволяє стверджувати про 

певну зміну підходів в частині механізмів забезпечення єдності судової 

практики найвищою судовою інстанцією. Поряд з цим, в процесі 

перетворень положень процесуального законодавства та законодавства 
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про судоустрій,  які відбуваються в останні роки, не може залишитись 

поза увагою така подія, як ратифікація Україною Протоколу № 16 до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 

Протокол № 16). 

Слід відзначити, що прийняття Верховною Радою України Закону 

України «Про ратифікацію Протоколів № 15 та № 16 до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод» від 05.10.2017 сприятиме 

розширенню можливостей Верховного Суду по забезпеченню єдності 

судової практики. 

Згідно положень Протоколу № 16 вищим судовим установам 

держав – членів Конвенції надається можливість звертатися до 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) із запитами щодо 

надання консультативних висновків з принципових питань, які 

стосуються тлумачення або застосування прав і свобод, визначених 

Конвенцією або протоколами до неї.  

Консультативний висновок може надаватися лише в тому випадку, 

якщо справа перебуває у провадженні суду, який звертається із 

відповідним запитом. При цьому суд має зазначити причини свого 

запиту і надати інформацію щодо відповідних юридичних та фактичних 

обставин справи, яка перебуває у провадженні. 

Розгляд запиту та надання консультативного висновку, відповідно 

до ст. 2 Протоколу № 16, здійснюється колегією суддів Великої Палати 

ЄСПЛ. Цікавим є те, що до складу колегії суддів та Великої Палати 

входить ex officio суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, до 

якої належить суд чи судова установа, що звертається із запитом.  

Протокол визначає й статус консультативних висновків. Згідно ст. 

5 Протоколу № 16 такий висновок не є обов’язковим. Остання норма, на 

наш погляд, свідчить про намір авторів тексту Протоколу підкреслити 

субсидіарність ЄСПЛ по відношенню до національних судових систем та 

вищих судових установ держав – членів Конвенції. 

Таким чином, ратифікація Україною вищевказаного Протоколу № 

16 надає можливість новоствореному Верховному Суду, при розгляді 

справ у касаційному порядку, звертатись до ЄСПЛ із запитом про 

надання консультативних висновків з принципових питань, які 

стосуються тлумачення або застосування прав і свобод, визначених 

Конвенцією або протоколами до неї. 

За своєю природою такі взаємовідносини між Верховним Судом та 

ЄСПЛ є ідентичними інституту преюдиційного запиту, характерному для  
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відносин судових установ держав – членів ЄС та Суду ЄС. Так, 

відповідно до ст. 234 Договору про заснування Європейської Спільноти 

Суд ЄС має юрисдикцію виносити попередні розв'язки стосовно: 

1) тлумачення цього Договору; 2) чинності та тлумачення актів 

інституцій Спільноти та ЄЦБ; 3) тлумачення установчих документів 

органів, що їх засновано актом Ради, коли ці установчі документи 

обумовлюють це. У разі, якщо в суді держави-члена постає таке питання, 

цей суд, якщо вважає, що розв’язок цього питання потрібний, щоб 

уможливити йому винести рішення, може звернутися до Суду із запитом 

дати розв’язок цього питання. У разі, якщо таке питання постає у справі, 

що її розглядає суд  держави-члена, чиї рішення не можна оскаржити за 

допомоги правових засобів національного права, цьому судові належить 

передати справу до Суду. 

Надання Верховному Суду можливості звертатися до ЄСПЛ із 

вищевказаними запитами матиме, на нашу думку, велике значення для 

забезпечення єдності судової практики, оскільки, по-перше, сприятиме 

формуванню уніфікованих позицій по застосуванню окремих норм 

національного права та положень Конвенції й, по-друге, забезпечуватиме 

превенцію порушень конвенційних прав осіб – учасників судового 

розгляду, що водночас впливатиме на скорочення кількості звернень до 

ЄСПЛ. 

Разом із тим, поряд з положеннями Протоколу № 16, на сьогодні 

залишається відкритим питання стосовно регламентації у 

процесуальному законодавстві процесуальної форми звернення 

Верховного Суду до ЄСПЛ із запитом про надання консультативного 

висновку, а також використання отриманого висновку при здійсненні 

правосуддя як суду касаційної інстанції. Ці питання, на наш погляд, 

потребують приділення окремої уваги на сторінках юридичної 

літератури у найближчий час. 
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Лейба О.А., 

аспірантка кафедри кримінального процесу, 
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імені Ярослава Мудрого 

 

НЕВИПРАВДАНА СИНОНІМІЯ ЯК ПРОЯВ  

ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

Як відомо, дефекти законодавства найчастіше призводять до 

соціально-шкідливих наслідків і фактом свого існування знижують 

ефективність правозастосовної діяльності та рівень захищеності прав, 

свобод і законних інтересів учасників правовідносин. Аналіз 

висловлених у наукових джерелах поглядів щодо класифікації дефектів 

законодавства та врахування власних підходів, надає нам можливість 

розподілити дефекти норм кримінального процесуального законодавства 

на дві великі групи. До першої групи ми пропонуємо віднести а) 

системно-структурні дефекти – недоліки, які пов’язані з: 

(а) відсутністю структурних елементів системи права, потреба у яких є 

об'єктивно зумовленою (прогалини у нормативному регулюванні); 

(б) неузгодженістю окремих структурних елементів та їх взаємною 

конфронтація (колізії у нормативному регулюванні); (в) наявністю 

взаємодублюючий (зайвих) структурних елементів (зайве дублювання); 

(г) нераціональним розміщенням юридичних норм в системі джерел 

кримінального процесуального права або в межах структури одного з 

джерел; (д) помилками при встановленні структурних зв’язків із 

використанням бланкетних та відсильних норм. До другої групи - 

б) логіко-лінгвістичні дефекти – недоліки, що викликані порушенням 

правил формальної логіки та/або правил української мови, зокрема: 

(а) дефекти термінології та понятійно-категоріального апарату (зайва 

синонімія, некоректне використання термінів, невиправдане 

застосування оціночних понять та іншомовних термінів; дефекти 

визначень тощо); (б) нечіткість мовних конструкцій, що призводить до 

правової невизначеності; (в) невідповідність між мовною конструкцією 

та змістовим наповненням, яке законодавець прагнув відобразити в 

законі; (г) надмірна деталізація і конкретизація; (д) стилістична 

недосконалість юридичних конструкцій; (є) технічні помилки. 

Серед групи логіко-лінгвістичних дефектів, тобто недоліків 

викликаних порушенням правил формальної логіки та/або правил 
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української мови, доволі ілюстративною підгрупою є дефекти 

термінології та понятійно-категоріального апарату кримінального 

процесуального права. На підтвердження вищенаведеної тези щодо 

ілюстративності вказаної підгрупи як прояву саме логіко-лінгвістичних 

дефектів, відмітимо, що проблеми з термінологічними позначеннями 

можуть породжуватися як порушеннями лінгвістичних нормативів 

(наприклад, невиправдана синонімія або полісемія), так і відступами від 

правил формальної логіки (наприклад, некоректне використання термінів 

і як результат неправильне відображення змісту та обсягу позначуваного 

поняття). Тож, зупинимось на одному із логіко-лінгвістичних дефектів, 

що має місце у законодавчому оперуванні термінологією та понятійно-

категоріальним апаратом у кримінальному процесуальному 

законодавстві – невиправданій синонімії.  

Аналізуючи проблеми кримінального процесуального 

законодавства, дослідники вже зауважували, що викликає складнощі 

ситуація, коли в КПК для позначення одного і того ж поняття 

використовуються різні терміни. Задля ілюстрації розглянемо проблему 

прикладного характеру, яка породжена використанням синонімії в тексті 

кримінального процесуального законодавства України.  

Так, кримінальне процесуальне законодавство містить поняття 

«"Клопотання" vs. "прохання"». Поняття клопотання неодноразово було 

самостійним предметом наукового осмислення. При цьому показово, що 

вченими, які приділяли детальну увагу клопотанням у цілому, і 

кримінальним процесуальним клопотанням зокрема, демонструвалась 

єдність у дефініціюванні поняття «клопотання» (хоча й з деякими 

авторськими варіаціями у тому числі зумовленими специфікою сфери 

дослідження), під яким пропонували розуміти: (1) офіційне прохання; (2) 

офіційне прохання про виконання будь-яких процесуальних дій, 

прийняття рішень; (3) офіційне прохання, адресоване слідчому 

(дізнавачу), прокурору або суду; (4) письмове чи усне прохання учасника 

процесу, що звернене до органів і осіб, які здійснюють провадження в 

справі, про вчинення ними певних процесуальних дій чи прийняття 

процесуального рішення; (5) звернення у письмовій чи в усній формі 

заінтересованого учасника досудового слідства до посадової особи, яка 

його веде, з метою домогтися виконання певних процесуальних дій на 

свою користь. 

Ознайомлення із запропонованими дефініціями відразу надає 

можливість звернути увагу на той факт, що клопотання визначається як 
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прохання, яке у свою чергу наділене низкою ознак (суб’єкт заявлення, 

адресат (суб’єкт розгляду), предмет клопотання, офіційний характер 

клопотання, мета заявлення, форма.  

Разом із тим, у тексті КПК поряд із терміном «клопотання» 

неодноразово використовується термін «прохання» (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 48, 

п. 4 ч. 9 ст. 100, ч. 3 ст. 276, ч. 3 ст. 358, п. 2 ч. 4 ст. 374, ч. 1 ст. 556, ч. 1, 

2, 6 ст. 565, п. 8 ч. 1 ст. 581, ч. 1 ст. 588, ч. 2 ст. 607), що у свою чергу 

може мати принаймні два гіпотетичні пояснення: а) законодавець 

свідомо розмежував поняття клопотання і прохання, а відтак кожне з них 

несе відмінне нормативно-змістове навантаження; б) зазначені терміни 

використовуються як синонімічні, що власне й зумовлює 

неоднозначність сприйняття.  

Обґрунтування першої гіпотези зобов'язує довести, що прохання у 

контексті перелічених правових приписів (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 48, п. 4 ч. 

9 ст. 100, ч. 3 ст. 276, ч. 3 ст. 358, п. 2 ч. 4 ст. 374, ч. 1 ст. 556, ч. 1, 2, 6 

ст. 565, п. 8 ч. 1 ст. 581, ч. 1 ст. 588, ч. 2 ст. 607) не наділено всіма 

ознаками клопотання (суб’єкт заявлення, адресат (суб’єкт розгляду), 

предмет клопотання, офіційний характер клопотання, мета заявлення, 

форма), а відтак не є його синонімом. У свою чергу аналіз контексту 

перелічених законодавчих норм дійсно надає можливість констатувати, 

що в ряді випадків більш доцільним є використання саме терміну 

«прохання», що дає можливість відмежувати такі ситуації від випадків 

заявлення та розгляду клопотань.  

По-перше, цілком виправданим виглядає використання 

законодавцем терміну «прохання», коли відповідне звернення 

адресоване не державному органу, а приватній особі – тобто відсутня 

така ознака клопотання як державно-владний адресат. До вказаних 

випадків належать наступні правові приписи: (1) захисник може у будь-

який момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх 

законними представниками, а також іншими особами за проханням чи 

згодою підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному 

провадженні (ч. 1 ст. 48 КПК); (2) особа не має права брати участь у 

кримінальному провадженні як захисник або представник, якщо вона у 

цьому провадженні надає або раніше надавала правову допомогу особі, 

інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням 

про надання правової допомоги (п. 1 ч. 2 ст. 78 КПК). 

По-друге, термін «прохання» використовується у всіх випадках, 

коли йдеться про звернення однієї держави до іншої в рамках 
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міжнародно-правової допомоги (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 556, ч. 1, 2, 6 ст. 565). У 

цій ситуації, на наш погляд, таке звернення хоч в цілому й відповідає 

науково виробленим ознакам клопотання, але використання терміну 

«прохання» зумовлено тим, що вказані випадки є проявами конвергенції 

кримінального процесуального та міжнародного права, що породжує 

термінологічну рецепцію. У свою чергу міжнародне право, зокрема в 

частині регламентації надання правової допомоги у кримінальних 

справах, коли йдеться про звернення офіційних органів однієї держави 

до офіційних органів іншої, традиційно використовує саме термін 

«прохання». 

Тим не менш, у досить значній кількості випадків термін 

«прохання» використаний законодавцем саме для позначення офіційного 

звернення учасника кримінального процесу до державно-владного 

суб'єкта, який здійснює кримінальне провадження, а відтак 

застосовується як синонім терміну «клопотання». Зокрема йдеться про 

такі правові приписи: (1) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути 

використане, знищується, а у разі необхідності – передається до 

криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим 

особам на їх прохання (п. 4 ч. 9 ст. 100 КПК); (2) після повідомлення про 

права слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа на 

прохання підозрюваного зобов’язані детально роз’яснити кожне із 

зазначених прав (ч. 3 ст. 276 КПК); (3) якщо долучений до матеріалів 

кримінального провадження або наданий суду особою, яка бере участь у 

кримінальному провадженні, для ознайомлення документ викликає 

сумнів у його достовірності, учасники судового провадження мають 

право просити суд виключити його з числа доказів і вирішувати справу 

на підставі інших доказів або призначити відповідну експертизу цього 

документа (ч. 3 ст. 358 КПК); (4) у разі звільнення від відбування 

покарання з випробуванням у резолютивній частині вироку зазначаються 

тривалість іспитового строку, обов’язки, покладені на засудженого, 

особа, на яку за її згодою або на її прохання, суд покладає обов’язок 

щодо нагляду за засудженим і проведення з ним виховної роботи (п. 2 

ч. 4 ст. 374 КПК); (5) особа, стосовно якої розглядається питання про 

видачу в іноземну державу, має право звертатися з проханням про 

застосування спрощеної процедури видачі (п. 8 ч. 1 ст. 581 КПК); (6) 

особі, щодо якої надійшов запит про її видачу, повідомляється про право 

звертатися з проханням згідно з цією статтею про застосування 

спрощеного порядку видачі і роз’яснюється порядок надання відповідної 
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заяви (ч. 1 ст. 588 КПК); (7) положення цієї частини (ч. 2 ст. 607 КПК) не 

перешкоджають засудженим громадянам інших держав звертатися з 

проханням про передачу в державу свого громадянства для подальшого 

відбування покарання (ч. 2 ст. 607 КПК). 

Вбачається, що вищенаведені випадки є яскравим прикладом 

застосування законодавцем синонімії, яка здатна ввести 

правозастосовника в оману, скерувавши його хибним шляхом пошуку 

відмінностей у змістовому навантаженні між вказаними приписами та 

приписами, де нормотворцем використано термін «клопотання». Більше 

того, окрім термінологічної плутанини, законодавча заміна терміну 

«клопотання» терміном «прохання» видається доволі сумнівною з 

погляду коректності останнього щодо позначення інструменту реалізації 

процесуальних прав. Більш зрозумілим, а відтак – і прийнятним було б 

надання учасникам провадження права на заявлення у вказаних випадках 

відповідного клопотання. 

Тож, на наше переконання, у тих нормативних положеннях КПК, 

де термін «прохання» використано законодавцем як синонім терміну 

«клопотання» (п. 4 ч. 9 ст. 100; ч. 3 ст. 276 КПК; ч. 3 ст. 358 КПК; п. 2 ч. 

4 ст. 374; п. 8 ч. 1 ст. 581; ч. 1 ст. 588 КПК; ч. 2 ст. 607 КПК) слід 

забезпечити термінологічну уніфікацію шляхом застосування у всіх 

випадках терміну «клопотання». 

Науковий керівник д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

кримінального процесу Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого Капліна О.В. 
 

Демчина Т.Ю., 

аспірант кафедри організації судових 

та правоохоронних органів, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

 

РОЗВИТОК АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ  

У ДІЯЛЬНОСТІ ПРИСЯЖНИХ ПОВІРЕНИХ  

ЗА СУДОВОЮ РЕФОРМОЮ 1864 року 

Принцип незалежності адвокатської діяльності являється одним з 

фундаментальних принципів діяльності адвокатури як специфічного 

демократичного інституту, що забезпечує реальний ефективний захист 
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прав і свобод людини, законних інтересів учасників суспільних відносин. 

Однією з найбільш демократичних судово-правових реформ, до досвіду 

якої часто звертаються сучасні вчені та законодавці та якою був 

законодавчо закріплений принцип незалежності адвокатської діяльності 

у Російській імперії, у тому числі в Україні як її частині на той час, є 

судово-правова реформа 1864 року. Головною ж складовою судової 

реформи було започаткування суду присяжних та створення вільної, 

відокремленої від держави, адвокатури. З усіх факторів, що 

забезпечують дійсну незалежність адвокатської діяльності, найбільше 

втілення у адвокатській практиці того часу отримав такий елемент 

незалежності, як адвокатське самоврядування.  

Ради присяжних повірених створювались при судових округах, 

складалися з голів, помічників голів і членів Ради, ці посади були 

виборними. В Україні того часу існували три округи судових палат – 

Харківський, Київський та Одеський, де й діяли ради присяжних 

повірених. Незважаючи на те, що діяльність Рад присяжних повірених 

контролювалась судовою палатою, вони мали усі істотні ознаки 

самоврядних організацій. Втручання держави у діяльність присяжних 

повірених за Судовими статутами 1864 року зводилось до регулювання 

кількості присяжних повірених у регіонах шляхом затвердження Урядом 

квот, що надавались Міністром юстиції за поданням відповідних судових 

палат, а також затвердження розміру плати за надання адвокатських 

послуг певній категорії громадян, що здійснювалось Міністром юстиції 

за спільним поданням відповідної судової палати та Ради присяжних 

повірених. Утім, за відсутності у судовому окрузі створеної Ради 

присяжних повірених, її функції виконувала відповідна судова палата, 

яка мала такі ж самі повноваження. Існування Рад присяжних повірених 

забезпечувалось встановленням для них вступного та щорічного 

грошових внесків, а у кінці ХІХ – на початку ХХ століття при Радах 

виник інститут фінансового контролю за витрачанням коштів - 

нинішньої ревізійної комісії. За наявності на території юрисдикції 

судового округу більше двадцяти присяжних повірених, з дозволу 

судової палати проводились їх збори, на яких більшістю голосів 

обирались голова Ради присяжних повірених, його заступник, а також 

від п'яти до п’ятнадцяти членів. За нормами Судових статутів, 

санкціонування судовими палатами створення Рад присяжних повірених 

носило формальний характер, адже судовому органу законом не 

надавалось право відмовити у скликанні та проведенні зборів присяжних 
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повірених з метою створення їх Ради. Ця функція судових органів по 

відношенню до органу адвокатського самоврядування носила 

організаційний характер та зводилась до головування представника 

судової палати на зборах присяжних повірених, скликаних з метою 

створення Ради, контролю за додержанням процедур проведення виборів 

членів Ради, а також оголошення результатів таких виборів. Після 

створення Ради присяжних повірених ці повноваження переходили до її 

голови. За наявності у певній місцевості, де немає судової палати, більше 

десяти присяжних повірених, з дозволу діючої на цій території Ради 

присяжних повірених ними створювалось відділення Ради при 

окружному суді. 

Радою присяжних повірених вирішувалось широке коло питань 

діяльності членів верстви: включення до списків та виключення з них 

осіб, бажаючих відповідно розпочати та припинити діяльність 

присяжних повірених; розгляд скарг на дії присяжних повірених та 

нагляд за додержанням ними законів, етичних норм, правил поведінки, 

взятих на себе зобов’язань за угодами з клієнтами; призначення 

присяжних повірених для здійснення судового представництва на 

безоплатній основі особам, які користувались ―правом бідності‖; 

визначення розміру винагороди у разі відсутності письмового договору з 

клієнтом, а також у випадку наявності спорів з цього питання; 

застосування до присяжних повірених заходів дисциплінарного впливу у 

зв’язку з порушенням ними норм законодавства чи адвокатської 

етики,серед яких найсуворішими стягненнями були тимчасова (на строк 

до одного року) заборона займатись практикою та виключення з числа 

присяжних повірених. Слід зазначити, що прокурор наділявся певними 

повноваженнями щодо вирішення Радою присяжних повірених питань їх 

діяльності. Так, прокурору надавався список обраних присяжних 

повірених, а також членів Ради присяжних повірених. Про усі накладені 

на присяжних повірених дисциплінарні стягнення Рада була зобов’язана 

інформувати прокурора. Останній мав право внесення протесту на 

постанови Рад присяжних повірених щодо застосування дисциплінарних 

стягнень до членів верстви (крім попередження і догани). Такі протести, 

як і скарги присяжних повірених на зазначені рішення, вносились до 

відповідної судової палати, рішення якої було остаточним. Судовій 

палаті також надавалось право призначати присяжного повіреного для 

здійснення захисту у кримінальному судочинстві. 

Під час розгляду питань щодо порушень присяжними повіреними 
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процесуальних норм, ведення ними нечесної практики, неналежного 

виконання обов’язків, Радами присяжних повірених робились певні 

висновки та у рішеннях містились правові позиції щодо того, якою 

повинна бути діяльність присяжних повірених. На підставі зазначених 

рішень формувалась дисциплінарна практика, тлумачились поняття 

професійної етики верстви присяжних та її вимоги. При формуванні 

дисциплінарної практики Ради надавали оцінку поведінці адвокатів не 

лише при здійсненні ними професійних обов’язків, а й поза 

адвокатською практикою, приймаючи до провадження справи як за 

зверненнями громадян, організацій, судових чи інших державних 

органів, так і ініціюючи дисциплінарне провадження самостійно, у 

випадку отримання з будь-яких джерел відомостей про негідну 

поведінку територіально підконтрольного Раді присяжного повіреного. 

Початок таких проваджень за відсутності скарг учасників судового 

процесу, а також продовження провадження у разі відкликання таких 

скарг  пояснювались необхідністю підтримувати гідність верстви, що 

зобов’язувало Ради присяжних повірених спостерігати як за 

громадським, так і за приватним життям адвокатів. У такий спосіб Радою 

присяжних повірених як самоврядним органом забезпечувався нагляд за 

тим, щоб члени верстви своїми вчинками не ганьбили честі звання, яке 

вони носять, і не похитували довіру суспільства до присяжної 

адвокатури.  

Широке коло повноважень, організаційних, професійних, етичних 

питань, що виносились на розгляд Рад присяжних повірених, наявність 

великої кількості дисциплінарних справ, у яких цей орган ставав на 

захист їх честі та гідності усієї верстви, дають підстави для висновку про 

те, що адвокатське самоврядування після судової реформи 1864 року 

набуло широкого розвитку, створюючи та втілюючи справжні цінності 

незалежності адвокатської діяльності того часу. Розвиток адвокатського 

самоврядування у період судової реформи 1864 року сприяв постійному 

підвищенню етики адвокатів, зростанню їх професіоналізму, зміцненню 

поваги до присяжних повірених як верстви, оформленню етичних норм 

спілкування правозахисників з судами та іншими державними 

інституціями, між собою, з клієнтами, розробленню критеріїв балансу 

особистих та колективних інтересів присяжних повірених. Разом з тим, 

цілком незалежних від держави органів адвокатського самоврядування 

створено не було, була відсутня ієрархічна система цих органів, частково 

функції контролю за діяльністю місцевих Рад присяжних повірених 
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покладались на судові органи та прокурора. Не сприяла формуванню 

системи Рад присяжних повірених як самоврядного та незалежного від 

держави органу і невелика кількість створених Рад, повноваження та 

функції яких у багатьох регіонах виконувались місцевими окружними 

судами.  

Науковий керівник: д.ю.н., доцент кафедри організації судових 

та правоохоронних органів Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого Вільчик Т.Б. 
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студентка 8 групи 3 курсу 

Слідчо-криміналістичного інституту, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

 

ЩОДО ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ 

НЕДОТОРКАННІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

Одним із показників, що характеризують стан прав і свобод люди-

ни, є ступінь визнання й гарантованості державою права на свободу та 

особисту недоторканність в тих сферах державної діяльності, які 

пов’язані із застосуванням заходів примусу.  

У ст. 3 Загальної декларації прав людини зазначено право кожної 

людини на життя, на свободу та на особисту недоторканність, а у ст. 9 

цієї ж Декларації вказано, що «ніхто не може зазнавати безпідставного 

арешту, затримання або вигнання», бо  кожна людина має право на 

захист з боку закону. Міжнародний пакт про громадянські та політичні 

права у ст. 9 встановлює права людини на свободу та особисту 

недоторканість. Положення ст. 29 Конституції України та статті 12 

Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) втілюють 

в собі міжнародно-правовий стандарт, що міститься у ст. 5 Європейської 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У 

кримінальному судочинстві недоторканність людини може бути 

обмежена не тільки її затриманням або арештом, а також при проведенні 

слідчих дій, застосуванні заходів кримінального процесуального 

примусу. 

Європейський суд з прав людини у рішенні по справі "Гарькавий 

проти України" від 18.02.2010 р. зазначив, що особа не може бути 

позбавлена або не може позбавлятися свободи, крім випадків, 
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встановлених у п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, а саме: 

а) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним 

судом; 

b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного 

припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, 

встановленого законом; c) законний арешт або затримання особи, 

здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу 

за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або 

якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 

правопорушення чи її втечі після його вчинення; d) затримання 

неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування 

наглядових заходів виховного характеру або законне затримання 

неповнолітнього з метою допровадження його до компетентного органу; 

e) законне затримання осіб для запобігання поширенню 

інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, 

алкоголіків або наркоманів чи бродяг; f) законний арешт або затримання 

особи з метою запобігання її недозволеному в’їзду в країну чи особи, 

щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.  

Цей перелік винятків є вичерпним, а тому цей факт можна 

визначити як гарантію, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи. 

Отже, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і 

може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко 

визначені в законі. 

Проблеми забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність залишаються актуальними в Україні й зараз. 

Європейський суд з прав людини визначив їх «як такі, що постійно 

констатуються Судом у справах проти України». Так, станом на 11 

квітня 2013 року ЄСПЛ було винесено 81 рішення за статтею 5 

Конвенції, в яких було встановлено 157 порушень. 

У справах щодо України ЄСПЛ визнавав порушення ч.1 ст. 5 

Конвенції, наприклад, у таких випадках: 

– коли, по-перше, строк тримання заявника під вартою було 

продовжено прокурором, тоді як він не може вважатися незалежною 

посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу; 

по-друге, оскільки у період, коли заявник ознайомлювався з матеріалами 

справи, та в період з дати направлення справи до суду і до вирішення 

судом питання щодо запобіжного заходу, заявник тримався під вартою 
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без відповідного рішення суду; по-третє, оскільки суд, продовжуючи 

строк тримання заявника під вартою, не надав належного обґрунтування 

та не вказав визначеного строку такого тримання (рішення №40107/02 у 

справі «Харченко проти України» від 10.02.2011 року);  

– коли не існувало жодних законодавчих положень (у КПК чи 

інших нормативно-правових актах), які б передбачали, навіть шляхом 

посилання, процедуру щодо тримання особи під вартою з метою 

екстрадиції або застосування інших міжнародно-правових заходів 

правової допомоги у кримінальних справах (рішення №25978/07 у справі 

«Гарькавий проти України» від 28.02.2010 року);  

– коли дводенна затримка у звільненні заявника з-під варти не 

відповідала вимогам практики ЄСПЛ, оскільки лише декілька годин 

такої затримки можуть бути виправдані адміністративними 

формальностями (рішення №19246/10 у справі «Мокаллал проти 

України» від 10.11.2011 року);  

– у зв’язку з тим, що національне законодавство не передбачає 

процедури, достатньо доступної, чітко сформульованої і передбачуваної 

у своєму застосуванні, яка давала б змогу уникнути ризику свавільного 

тримання під вартою в очікуванні на екстрадицію (рішення №2440/07 у 

справі «Солдатенко проти України» від 23.10.2008 року та рішення 

№48068/06 у справі «Новік проти України» від 18.12.2008 року);  

– коли заявника тримали під вартою фактично як підозрюваного з 

метою відібрання у нього свідчень щодо вчинення злочину, 

використовуючи для цього адміністративне затримання і тим самим 

позбавляючи заявника відповідних прав; заявника тримали під вартою за 

відсутності будь-якого рішення суду; тримання заявника під вартою 

здійснювалось всупереч вимогам національного законодавства; рішення 

суду про тримання заявника під вартою не мали належного 

обґрунтування та визначеного строку застосування такого запобіжного 

заходу (рішення №42310/04 у справі «Нечипорук і Йонкало проти 

України» від 21.04.2011 року). 

Отже, на підставі викладеного зазначимо, що проблема 

забезпечення права на свободу та особисту недоторканість є однією з 

найпоширеніших в сучасній Україні, бо в деяких ситуаціях, при розгляді 

справ, суди приймають рішення на підставі лише національного 

законодавства, при цьому порушуючи норми Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та інших міжнародних договорів. 

Тому, в тому разі, коли застосування закону може призвести до 
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порушення прав людини, суд повинен керуватися нормами Конвенції, а 

також брати до уваги прецеденти ЄСПЛ. 

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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ЗАСАДА ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ  

Презумпція невинуватості – це правове положення, згідно з яким 

особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки 

її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законом, і 

встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав чинності. 

Цей нормативний припис є одним із найважливіших положень 

демократичної, правової держави, що знайшло своє відображення у ст. 

62 Конституції України, у п.1 ст. 11 Загальної декларації прав людини, 

п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини, п.2 ст. 14 Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права, принципі 36 Зводу принципів 

захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню будь – яким 

чином, ч.2 ст. 2 КК та ст. 17 КПК. 

Призначення презумпції невинуватості насамперед полягає в тому, 

щоб протистояти у кримінальному судочинстві обвинувальному ухилу, 

суб’єктивізму, тенденційності чи навіть свавіллю – всьому, що 

перетворює кримінальне судочинство на знаряддя розправи над 

обвинуваченим. 

В Україні презумпцію невинуватості найчастіше порушують у 

трьох випадках. Першим випадком є оголошення у засобах масової 

інформації про чиюсь винуватість задовго до закінчення судового 

процесу. Засада презумпції невинуватості, відповідно до практики 

Європейського суду з прав людини (далі – Суд), не лише забороняє 

передчасне висловлення думки самим судом про те, що особа, «яку 

обвинувачено у вчиненні злочину», є винною, тоді як це ще не доведено 

відповідно до закону, а й поширюється на заяви, що їх роблять інші 
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державні посадові особи стосовно проваджень, що тривають у 

кримінальних справах, і які спонукають громадськість до думки про 

вину підозрюваного (обвинуваченого) та визначають наперед оцінку 

фактів компетентним судовим органом. При цьому презумпція 

невинуватості, згідно з позицією Суду, не заперечує права громадськості 

бути поінформованою, зокрема, представниками влади, про порушення 

кримінальної справи чи факт проведення її розслідування, про наявність 

підозри, про арешт певних осіб, про визнання ними своєї вини. Суд 

неодноразово наголошував, що пункт 2 статті 6 Конвенції не може 

завадити відповідним органам інформувати громадськість про перебіг 

розслідування в кримінальних справах, адже це суперечило б праву на 

свободу вираження поглядів, проголошеному статтею 10 Конвенції. 

У цьому зв’язку Суд наголошує на тому, як важливо державним 

посадовим особам добирати слова, оприлюднюючи свої заяви ще до 

судового розгляду справи, порушеної проти особи, та визнання її винною 

в тому чи іншому злочині. 

Так, наприклад, у справі «Дактарас проти Литви» Суд констатував 

відсутність порушення пункту 2 статті 6 Конвенції. У цій справі заявник 

оскаржував формулювання у постанові прокурора про відмову в 

задоволенні клопотання про припинення щодо нього кримінального 

провадження, що його було «доведено» зібраними під час досудового 

слідства доказами, і не визнаючи своєї вини, наголошував, що його вина 

«не доведена» цими доказами. Суд підкреслив, що оскаржувані 

формулювання були зроблені прокурором не в контексті незалежності 

кримінального процесу як такого, як приміром, під час прес-конференції, 

а у вигляді вмотивованого рішення, ухваленого на попередньому етапі 

кримінального провадження, відхиляючи клопотання заявника. Далі Суд 

зазначив, що заявляючи про «доведену» вину заявника прокурор вжив 

той самий термін, що й заявник, і хоча слово «доведена» є невдалим, Суд 

вважає, що з огляду на контекст, в якому воно було вжите, як заявник, 

так і прокурор мали на увазі не доведеність вини доказами, а питання 

наявності в матеріалах справи достатніх доказів для передання справи до 

суду. 

Другим випадком, коли відповідно до практики Суду порушується 

засада презумпції невинуватості, є відображення у судовому рішенні 

стосовно особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального 

правопорушення, думки про те, що вона винна, без доведення її вини 

відповідно до закону. Навіть без формального висновку про винуватість, 
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достатньо наявності будь-якого висловлювання, з якого вбачається, що 

суд вважає особу винною. Крім того, пункт 2 статті 6 Конвенції не 

обмежується кримінальними провадженнями, що тривають, але 

поширюється також на судові рішення, прийняті після того, як 

кримінальне провадження було припинене. 

Наприклад, у справі «Грабчук проти України» справу заявниці 

було закрито слідчими органами на досудовій стадії частково через 

відсутність доказів у вчиненні злочину та частково з підстав закінчення 

строків давності притягнення заявниці до відповідальності за халатність. 

Рішення слідчого було підтримане Володимир-Волинським місцевим 

судом, однак це рішення про закриття кримінальної справи проти 

заявниці були сформульовані у термінах, які не залишають сумніву щодо 

погляду на те, що заявниця вчинила злочин, зазначивши, що в діяннях 

заявниці «вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 167 

Кримінального кодексу України». І оскільки провадження у Володимир-

Волинському суді не було кримінальним за суттю, і йому не вистачало 

ряду ключових елементів, які зазвичай характеризують судове 

кримінальне провадження, то за цих обставин Суд вважав, що мотиви, 

використані слідчим та Володимир-Волинським судом, становлять 

порушення презумпції невинуватості. 

Третій тип порушення презумпції невинуватості має місце під час 

затримання осіб, підозрюваних і/або обвинувачуваних у скоєнні злочину, 

і обранні ним запобіжного заходу. 

Осjба, свободу якої обмежено через підозру у вчиненні злочину, 

зрештою може виявитися невинуватою, і обмеження свободи неминуче 

буде порушенням статті 5 Конвенції. Затримання особи та взяття під 

варту особи має відбуватися у світлі вимог презумпції невинуватості. 

Отже, порушення презумпції невинуватості може мати два 

процесуальних наслідки: порушення права на справедливий суд – 

скасування рішення та визнання доказів отриманих на підставі рішення, 

яке порушує таку презумпцію, недопустимими доказами по справі. 

Положення засади презумпції невинуватості є важливою гарантією 

забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина.  

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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ПОНЯТТЯ «ОБҐРУНТОВАНА ПІДОЗРА»  

В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Пунктом 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) від 4 листопада 1950 р. 

визначено, що законним є арешт або затримання особи, здійснене з 

метою доставлення її до компетентного судового органу за наявності 

обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 

обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 

правопорушення чи її втечі після його вчинення. 

Згідно з ч.2 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК) підставою застосування запобіжного заходу є 

наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального 

правопорушення, а також наявність відповідних ризиків. 

Слід зазначити, що КПК України поняття обґрунтованої підозри не 

міститься, але воно визначено Європейським судом з прав людини (далі 

– ЄСПЛ). Відповідно до практики ЄСПЛ, «обґрунтованість підозри, на 

якій має ґрунтуватись арешт, складає суттєву частину гарантії від 

безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1 (с) 

Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали 

б  неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний 

злочин". Те ж саме зазначається у інформаційному листі ВССУ від 

07.02.2014 "Узагальнення судової практики щодо розгляду суддею 

клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження" 

Виходячи із зазначеного, необхідно щоб прокурор обґрунтовуючи 

в судовому засіданні клопотання про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою підозрюваного, навів факти, які 

беззаперечно будуть вказувати, що саме ця особа і саме за цих обставин 

вчинила злочин та надати відповідні докази. 

Обґрунтована підозра є нижчим стандартом доказування, ніж 

переконання поза розумним сумнівом, та вимагає меншої ваги доказів, 

ніж для ухвалення обвинувального вироку. Однак таке переконання суду 
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має бути засновано на об’єктивних фактах.  

Незважаючи на те, що розгляд питання про тримання під вартою 

або звільнення відбувається на самому початку розслідування, слідчий 

суддя має дати фактичну і правову оцінку обставинам, які ставляться у 

провину підозрюваному. Ця вимога також містить дві складові: (1) саме 

тлумачення фактів має бути розумним і враховувати усі елементи 

правопорушення; (2) закон, яким визначається правопорушення, має 

відповідати вимогам визначеності та передбачуваності.  

Волков К.Д слушно зазначає, що визначення терміну 

«обґрунтована підозра» залишає достатній простір для розсуду суду, 

однак важливо пам’ятати, що стандарт переконання «обґрунтована 

підозра» є достатньо вимогливим, хоча значно слабкіший за стандарт 

«поза розумним сумнівом», який вимагається для кримінального 

засудження. Обґрунтована підозра означає більше, ніж щире 

переконання у тому, що особа вчинила злочин; обґрунтована підозра 

вимагає наявності певних об’єктивних відомостей для такого 

переконання. За визначенням ЄСПЛ, «у статті 5  йдеться про 

обґрунтована підозру, а не про щиру (genuine) або сумлінну (bonafide) 

підозру».  

Так, у справі Фокса та інших заявники були заарештовані у 

Белфасті та допитані щодо їх можливої причетності до діяльності 

Ірландської республіканської партії. Їм не було пред’явлено будь-якого 

звинувачення, і приблизно через 44 години вони були звільнені. Суд 

визнав, що арешт та затримання заявників ґрунтувалися на щирому 

переконанні поліції у тому, що вони є терористами. Однак представники 

уряду Великої Британії не змогли надати суду відомості, які давали б 

підстави для такої підозри. Та обставина, що обидва заявники були 

колись засуджені за терористичні акти, суд не вважав достатньою 

підставою для підозри, на якій ґрунтувався їх арешт та подальше 

затримання у поліції. 

У справі Нечипорука проти України Євросуд зазначив, що 

«єдиним документом, що містив роз’яснення щодо підстав для 

затримання першого заявника 20 травня 2004 року та формулювання 

підозр, на підставі яких міліція вирішила його затримати, є внутрішній 

рапорт співробітників, що його затримали, на ім’я їх начальника, згідно з 

яким затримання було викликано тим, що заявник «швидко йшов, 

оглядаючись навколо». Суд вважав, що  на цьому етапі не було ніякої 

обґрунтованої підозри у вчиненні заявником якогось злочину».  
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У своєму рішенні «Геращенко проти України» (рішення від 

07.11.2013р.) ЄСПЛ наголосив, що тривале існування обґрунтованої 

підозри у вчиненні затриманою особою злочину є обов’язковою і 

неодмінною умовою законності її продовжуваного тримання під вартою. 

Але із закінченням певного періоду часу такої підозри вже недостатньо. 

У таких випадках Суд має встановити, чи продовжують виправдовувати 

позбавлення свободи особи інші підстави, наведені судовими органами. 

Якщо такі підстави є «відповідними» і «достатніми», Суд має також 

з'ясувати, чи виявили відповідні органи державної влади «особливу 

старанність» під час цього провадження. Обґрунтування будь-якого 

строку тримання під вартою – незалежно від того, наскільки коротким 

він є, – має бути переконливо доведено органами державної влади. 

Отже, можна зробити висновок, що обґрунтована підозра – це 

добросовісне припущення про вчинення особою певного діяння, яке 

ґрунтується на об’єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому 

розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до 

практичних дій, щоб з’ясувати, чи є така підозра обґрунтованою. 

Наявність «обґрунтованої підозри» означає, що вже існують факти або 

інформація, які спроможні переконати об’єктивного спостерігача в тому, 

що відповідна особа ймовірно вчинила кримінальне правопорушення. 

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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ЩОДО РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ В КОНТЕКСТІ 

РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Рівність перед судом є основою сучасної концепції справедливого 

правосуддя. Для кожної особи у правовій державі насамперед важливо 

мати доступ до правосуддя і можливість вільно, швидко, безперешкодно 

реалізувати право на судовий захист незалежно від належності до певної 

соціальної групи або інших персональних характеристик особи. В цьому 

контексті, важливим є засада рівності є похідною від загального 
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принципу рівності громадян перед законом. Вона є визначена частиною 

першою статті 24 Конституції України, і стосується, зокрема, сфери 

судочинства. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом передбачає єдиний правовий режим, який забезпечує реалізацію 

їхніх процесуальних прав.  

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ ) досить часто 

посилається на принцип рівності перед законом і судом у своїх 

рішеннях. ЄСПЛ неодноразово констатував порушення принципу 

рівності у справах щодо України. Так, наприклад, у справі ―Надточій 

проти України‖ (заява № 7460/03), рішення від 15 травня 2008 р.: суд 

вказує, що принцип рівності сторін – один із складників ширшої 

концепції справедливого судового розгляду – передбачає, що кожна 

сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в 

умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в 

порівнянні з опонентом. Суд зауважує, що під час розгляду справи щодо 

заявника останній відбував покарання за вироком суду у місцях 

позбавлення волі та не брав участі в провадженні, незважаючи на те, що 

національні відповідні державні органи знали про становище заявника та 

місце, де він відбував покарання. У своєму рішенні національний суд 

зазначив, що заявника було повідомлено про судове засідання, проте 

документів, які б підтверджували отримання заявником такого 

повідомлення, немає. Навпаки, як вбачається з матеріалів справи, 

зокрема з листа Департаменту з питань виконання покарань до 

Секретаріату Урядового уповноваженого, доказів отримання у належний 

час заявником судових повісток чи повідомлень щодо цього 

провадження немає. Крім того, попри чітке питання Суду, Уряд не надав 

інформацію щодо практичної можливості заявника бути присутнім на 

судових засіданнях, зокрема за його власним клопотанням, з 

урахуванням того, що заявник відбував покарання за вироком суду за 

тяжкий злочин. Твердження заявника про те, що він не повинен був 

нести відповідальність за інше правопорушення так як знаходиться у 

місцях позбавлення волі та не міг скоїти його.  

У провадженні, яке розглядається, важливі процесуальні гарантії 

були відсутні та що ці процесуальні недоліки, у світлі обставин справи, 

були достатньо серйозними, щоб піддати сумніву справедливість 

провадження. Відповідно було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція). У 

контексті зазначеної справи зауважимо, що принцип рівності перед 
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судом порівняно недавно був предметом розгляду у Конституційному 

Суді України (далі – КСУ). У рішенні від 12 квітня 2012 року № 9-

рп/2012 йдеться про офіційне тлумачення положень статті 24 

Конституції України стосовно права засудженої особи, яка перебуває у 

місцях позбавлення волі, бути доставленою до суду для участі в 

судовому процесі. Згідно з цим рішенням гарантована Конституцією 

України рівність усіх людей у їх правах і свободах означає у тому числі й 

необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей як 

матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових 

за змістом та обсягом прав і свобод. КСУ дійшов висновку, що захист 

своїх прав і свобод у судовому порядку, в тому числі на участь у розгляді 

своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку у судах всіх 

юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій. Це право поширюється на 

засуджених осіб, в тому числі й на таких, які вже відбувають покарання в 

установах виконання покарань. 

Як зазначила суддя КСУ Н. Шаптала, ухвалюючи це рішення, 

судді усвідомлювали можливі ризики щодо зловживання правом 

деякими категоріями засуджених, які, перебуваючи у місцях позбавлення 

волі, були б зацікавлені ―мандрувати країною‖, і брали до уваги ті 

обставини, що в державі відсутні технічні можливості для розгляду 

таких справ без виїзду з місць позбавлення волі (відеоконференцзв’язок 

тощо), і введення таких засобів та облаштування ними залів судового 

засідання потребуватиме значних фінансових витрат з боку держави. На 

виконання цього рішення КСУ Верховна Рада України прийняла Закон 

України ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції‖, яким було 

врегульовано питання участі сторін, третіх осіб, прокурора та інших 

учасників судового процесу у судових засіданнях у режимі 

відеоконференції. Рівність учасників кримінального провадження перед 

судом покладає на суд обов’язок не надавати будь-яких переваг, що не 

обумовлені законом, будь-якому з учасників кримінального 

провадження. Так само недопустимою є будь-яка дискримінація.  

Також можна взяти за приклад справу «Салов проти України». 

Обставини справи полягали в тому, що Салов С.П опублікував відомості 

щодо смерті Кучми Л.Д і це було опубліковано в деяких офіційних 

правничих виданнях. Посилаючись на параграф 3 статті 5 Конвенції 

заявник стверджував, що він не був негайно доставлений до судді або до 

іншої службової особи для вирішення питання щодо його арешту. Крім 
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того, він скаржився на порушення свого права на справедливий судовий 

розгляд, зокрема, на недотримання принципів «верховенства права» і 

«правової певності», «рівності перед судом» оскільки президія обласного 

суду скасувала постанову районного суду від 7 березня 2000 р., 

відповідно до якої його справа направлялася на додаткове розслідування. 

Заявник стверджував, що мало місце порушення параграфа 1 статті 6 

Конвенції. Посилаючись на статтю 10 Конвенції, заявник скаржився на 

порушення свого права одержувати і поширювати інформацію. Зокрема, 

він заявляв, що не знав, чи була достовірна інформація про смерть 

кандидата пана Кучми Л.Д., опублікована в номері газети "Голос 

України", оскільки він не мав точної інформації про стан здоров'я 

останнього. З матеріалів справи видно, що заявник розповсюдив 

фальшивий спецвипуск газети "Голос України" лише серед п’яти 

громадян, інших даних щодо дій Салова С.П. з метою вплинути на право 

громадян в здійсненні їхнього виборчого права ні органами слідства, ні в 

судовому засіданні не установлено.  

Європейський суд дійшов висновку про те, що втручання у 

свободу слова було передбачене законом і переслідувало правомірну 

мету, хоч і стаття містила неправдиві твердження, але суд вирішив, що 

таке втручання не було пропорційним до законної мети, що 

переслідувалася у зв’язку із наступним. Неправдиві твердження, які 

поширювалися заявником, не були ним підготовлені, і національні суди 

не довели, що він навмисне намагався ввести в оману інших виборців і 

перешкодити їм у здійсненні ними своїх виборчих прав на 

президентських виборах. Більше того, «сама стаття 10 Конвенції не 

забороняє обговорення або поширення отриманої інформації, навіть 

якщо виникають серйозні сумніви щодо її вірогідності».  

Таким чином рішення засудити заявника до 5 років позбавлення 

волі умовно з випробовувальним терміном, до штрафу із наступним 

анулюванням свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю за 

обговорення інформації, що містилася у підробленому екземплярі газети 

було явно «неспіврозмірним переслідуваній законній меті, враховуючи 

важливість обговорення питань президентських виборів, які здатні 

покласти початок важливих суспільних дискусій в ході виборів». 

Таким чином, слід зазначити, на даний час існують певні недоліки, 

щодо якісного забезпечення засад в кримінальному провадженні. 

Незважаючи навіть на те, що законодавець намагається вдосконалити 

норми права та належно дотримуватись їх , забезпечувати законність та 
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доступ до правосуддя. На ці факти вказують безліч справ, які 

розглядались судами.  

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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ЗАСАДА ТАЄМНИЦІ СПІЛКУВАННЯ В РІШЕННЯХ  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Відповідно до статті 31 Конституції України та норм міжнародних 

нормативно-правових актів у галузі прав людини,а саме в ст. 12 

Загальної декларації прав людини , ст. 17 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права , ст. 8 Європейської конвенції з прав 

людини  та п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України таємниця спілкування є загальною 

засадою кримінального провадження. Ратифікувавши Конвенцію та 

протоколи до неї, держава передусім зобов’язалася гарантувати 

кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у 

Конвенції та цих протоколах. 

Право на таємницю листування, телефонних переговорів, 

телеграфної та іншої кореспонденції є особистісним, немайновим 

правом, що традиційно належить до основних природних прав людини, 

проте воно не є абсолютним. Як зазначив ЄСПЛ у рішенні у справі "Клас 

та інші проти Федеративної Республіки Німеччини" (від 6 вересня 

1978 р.), існування законодавства, що дає повноваження по здійсненню 

спостереження за листуванням, поштовими відправленнями і 

телефонними розмовами, є у виняткових випадках необхідним у 

демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки і/або для 

попередження безладдя або злочинів. При цьому в правовій системі 

держави повинні існувати адекватні й ефективні гарантії проти 

зловживання з боку органів державної влади, уповноважених на 

здійснення такого спостереження. 

Суд також зазначає, що таке втручання суперечитиме статті 8 

Конвенції, якщо воно здійснюється не «згідно із законом», не має однієї 
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або кількох легітимних цілей, зазначених у пункті 2 статті 8 Конвенції, а 

також не є «необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення 

цих цілей (див. рішення у справах «Кемпбелл проти Сполученого 

Королівства» (Campbell v. The United Kingdom) від 25 березня 1992 року, 

п. 34, серія А, № 233, «Калоджеро Діана проти Італії» (Calogero Diana v. 

Italy) від 15 листопада 1996 року, п. 28, Reports 1996-V, та «Петра проти 

Румунії» (Petra v. Romania) від 23 вересня 1998 року, п. 36, Reports 1998-

VII та інших). 

У рішенні «Сергій  Волосюк  проти України» (Sergey Volosyuk v. 

Ukraine) від 12 березня 2009 року (заява № 1291/03) ЄСПЛ розкрив 

основні вимоги  права на повагу до приватного і сімейного життя і 

кореспонденції, гарантованого статтею 8 Конвенції, зокрема : «Суд 

зазначає, що сторони не заперечували того, що перевірка кореспонденції 

заявника, яку здійснювали посадові особи установи, де  його тримали під 

вартою, становила втручання у право заявника на повагу до своєї 

кореспонденції, гарантоване пунктом 1 статті 8 Конвенції». 

Тобто оскаржуване втручання здійснювалося не «згідно із 

законом». Тому Суд не вважає за необхідне з’ясовувати, чи було 

дотримано в цій справі інших вимог пункту 2 статті 8, і постановляє, що 

було порушено це положення. 

Словосполучення «згідно із законом» не лише вимагає дотримання 

національного закону, а й стосується якості такого закону. Суд нагадує, 

що національне законодавство має з достатньою чіткістю визначати межі 

та спосіб здійснення відповідного дискреційного права, наданого 

органам влади, щоб забезпечувати громадянам той мінімальний рівень 

захисту, на який вони мають право згідно з принципом верховенства 

права в демократичному суспільстві (див. рішення у справі «Доменічіні 

проти Італії» (Domenichini v. Italy) від 15 листопада 1996 року, п. 33, 

Reports 1996-V). 

Відповідно, підставою для втручання у приватне спілкування є 

виключно ухвала слідчого судді  (ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 258 КПК України) у 

випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та 

запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його 

обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо 

досягти цієї мети.  А спілкуванням є передання інформації у будь-якій 

формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів 

зв'язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація 

передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при 
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яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації 

від втручання інших осіб (ч. 3 ст. 258 КПК). 

У рішенні «Сергій Волосюк проти України» (Sergey Volosyuk v. 

Ukraine) від 12 березня 2009 року (заява № 1291/03) ЄСПЛ в п. 85 

зазначється, що додатково не проводилося розмежування між різними 

категоріями осіб, з якими було дозволено листуватися в’язням, 

наприклад між правоохоронними та іншими національними органами, 

конвенційними та іншими міжнародними органами, родичами, 

адвокатами та ін. До того ж, оскільки перевірка здійснювалася в 

автоматичному режимі, органи влади не були зобов’язані виносити 

вмотивовані рішення із зазначенням підстав, на яких перевіряється 

кореспонденція. У законі також не уточнювалося, чи мала особа під 

вартою право бути поінформованою про ті чи інші зміни в листах, які 

вона відправляла. У ньому не передбачалося й конкретних засобів 

юридичного захисту, за допомогою яких особа, взята під варту, могла б 

оскаржити спосіб чи межі застосування заходів перевірки, передбачених 

законом. З огляду на викладені міркування Суд доходить висновку, що 

чинні положення національного законодавства не визначали з 

достатньою чіткістю межі та спосіб здійснення відповідного 

дискреційного повноваження, наданого органам державної влади 

стосовно перевірки кореспонденції осіб, узятих під варту. 

ЄСПЛ підкреслив, що принцип верховенства права має на увазі, 

що втручання органів виконавчої влади у права окремих осіб повинно 

перебувати під ефективним контролем, який звичайно має 

забезпечуватися судовою системою, у всякому разі як останньою 

інстанцією; судовий контроль надає найкращі гарантії незалежності, 

неупередженості і належної процедури. 

Привертає увагу з цього приводу точка зору Тація В.Я., який, 

визнаючи тісний зв’язок права на таємницю листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції з правом на невтручання в 

особисте і сімейне життя, передбачене у ст. 32 Конституції України, 

зазначає, що норми ст. 31 Основного Закону України та ст. 14 КПК 

України виходять за межі виключно приватного життя і не можуть бути 

зведені тільки до забезпечення особистої або сімейної таємниці. Вони 

рівною мірою, наголошує вчений, стосуються й сфери службових, 

ділових та інших суспільних відносин 

Дійсно, станом на 31.01.2017 на розгляді в Суді перебуває 84300 

скарг, з яких 18650 подано проти нашої держави. З них 65% стосуються 
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невиконання рішень національних судів, при цьому Євросуд розглядає 

лише двадцяту частину всіх звернень -таку статистику озвучив Голова 

Верховного Суду України Ярослав Романюк під час чергового брифінгу. 

На підставі викладеного, зазначимо, що в національному 

законодавстві України існують колізії, які створюють проблеми при 

застосуванні практики Європейського суду з прав людини у 

національному кримінальному судочинстві. Проте, незважаючи на їх 

існування, застосування практики ЄСПЛ повинно узгоджуватися із 

конституційними принципами національного права. При цьому 

загальним принципом у встановленні балансу між конкуруючими 

інтересами є дотримання пропорційності при впровадженні обмежень. 

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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ГЛАСНІСТЬ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 

Сучасний розвиток законодавства окремо взятої держави, її 

внутрішніх правових інститутів є неможливим без урахування 

міжнародно-правових принципів та стандартів. Не є виключенням із 

цього правила і впровадження в Україні демократичних засад 

судочинства, зокрема правового положення щодо гласності та 

відкритості судового процесу. Саме тому, аналіз питань, пов’язаних із 

реалізацією засади гласності судового процесу в Україні, обов’язково 

повинен включати в себе розгляд положень відповідних міжнародно-

правових актів та практики їх застосування міжнародними судовими 

інституціями. 

Свого часу Фойницький І.Я. зазначив, що гласність судового 

розгляду  – одна з найкращих гарантій правильності судового 

провадження. Діючи на очах усіх, суд має сильну мотивацію поставитися 

до справи з найбільшою увагою та вчинити так, щоб не було докорів 

суспільства. Завдяки гласності зберігається постійний обмін думками 

між суддями та рештою суспільства, внаслідок чого юстиція не втрачає 
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зв’язку із життям. 

Згідно з ст. 27 КПК учасники судового провадження, а також 

особи, які не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, не 

можуть бути обмежені у праві на отримання в суді як усної, так і 

письмової інформації щодо результатів судового розгляду та у праві на 

ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій. Ніхто 

не може бути обмежений у праві на отримання в суді інформації про 

дату, час і місце судового розгляду та про ухвалені в ньому судові 

рішення, крім випадків, установлених законом. 

Втім, Європейський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) у своїх 

рішеннях неодноразово вказував на те, що забезпечення відкритості 

судового розгляду становить основоположний принцип, закріплений у 

п. 1 ст. 6 Конвенції. Публічний характер судового розгляду, на думку 

Суду, захищає його учасників від небезпеки відправлення правосуддя в 

умовах секретності, без будь-якого громадського спостереження; 

публічний характер судового розгляду є одним із засобів утвердження 

довіри до судів серед населення; здійснення правосуддя і, зокрема, 

судовий процес набувають легітимності завдяки гласності. 

У прецедентній практиці ЄСПЛ одним із значущих у контексті 

визначення стандартів реалізації засади судочинства є рішення у справі 

«Ріпан проти Австрії». У вказаному рішенні наводяться досить конкретні 

вимоги щодо організаційного забезпечення відкритості судового 

розгляду. На думку суду, судовий розгляд задовольняє вимогу щодо 

публічності лише у тому разі, якщо громадськість може отримати 

інформацію про день і місце його проведення і якщо публіка може цього 

місця легко дістатися. Тому держава зобов’язана вживати 

компенсаційних заходів з тією метою, щоб громадськість та засоби 

масової інформації були належно поінформовані про місце проведення 

слухань і мали ефективний доступ. 

Окрім цього, у рішенні від 12 липня 2001 р. у справі «Мельхоус 

проти Чеської республіки» Європейський суд з прав людини, 

наголошував, що гласний розгляд справи має своєю метою як захист 

учасників судового розгляду від випадків правосуддя, що здійснюється 

таємно, без контролю з боку громадськості, так і стимулювання довіри 

громадськості до суду як такого. Проведення публічних слухань 

допомагає забезпечити прозорість і добросовісність судового процесу й 

запобігти потенційним зловживанням у ході судового процесу. 
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До того ж, в пунктах 11-18 Висновку № 6 (2004) Консультативної 

ради європейських судів щодо справедливого суду в розумний строк та 

ролі судді в судових процесах з урахуванням альтернативних способів 

вирішення спорів, схваленого на 5 засіданні Комітету міністрів Ради 

Європи (Страсбург, 22 – 24 листопада 2004 року, № CCJE 2004), 

зазначено, що доступ громадян до правосуддя передбачає надання 

належної інформації про функціонування судової системи, зокрема через 

публікацію довідників для громадян, розміщення відповідної інформації 

в судах та на веб-сторінках судів в мережі Інтернет. Комітет міністрів 

Ради Європи підтримує запровадження спрощених та стандартизованих 

форм юридичних документів, необхідних для початку і перебігу 

судового провадження. Рада також рекомендує розроблення технології, 

за допомогою якої сторони могли б отримувати через комп’ютерні 

засоби документи, необхідні для подання позову до суду, та для того, 

щоб вони або їхні представники могли мати прямий зв’язок із судами. 

Суттєвим аспектом гласності і відкритості кримінального 

судочинства є публікація судових рішень. Закон України "Про доступ до 

судових рішень" визначає порядок доступу до судових рішень з метою 

забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, 

прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню 

законодавства. Цим Законом регулюються відносини щодо забезпечення 

доступу до судових рішень (рішень, судових наказів, постанов, вироків, 

ухвал), ухвалених судами загальної юрисдикції, та ведення Єдиного 

державного реєстру судових рішень. 

Отже, дотримання засади гласності у кримінальному процесі та 

підвищенням рівня правової культури населення призведе до 

підвищення довіри громадян до суду. Гласність судового процесу є 

однією із суттєвих гарантій забезпечення справедливості судочинства. 

Суд несе обов’язок не тільки фіксування ходу судового засідання, але і 

зберігання матеріалів справи, що також є надзвичайно важливим 

елементом і гарантією гласності судового розгляду справ. Гласність 

захищає учасників судочинства від відправлення правосуддя в умовах 

таємності, поза громадським контролем за судовою владою. Гласність є 

засобом збереження довіри до суду. 

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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ЩОДО РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ РІШЕНЬ ЄСПЛ 

Відповідно до ст. 28 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК) під час кримінального провадження кожна 

процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або 

прийняті в розумні строки. Розумними є об’єктивно необхідні для 

реалізації певної дії і прийняття процесуального рішення строки. 

Принцип розумності строків обумовлюється наявністю низки критеріїв, а 

саме: складність кримінального провадження, поведінка учасників 

кримінального провадження та ін. 

 Згідно ст. 114 КПК для забезпечення виконання сторонами 

кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд 

має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного 

строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, 

встановлених під час відповідного кримінального провадження. 

В Україні відсутній дієвий засіб захисту у випадку порушення 

строків досудового розслідування, а також розгляд кримінального 

провадження в судовому порядку. В кримінальному проваджені усі дії 

мають бути виконані  без невиправданої затримки  і не пізніше за 

граничний строк, встановлений КПК. 

Одним із прикладів  порушення принципу розумності строків є 

справа «Канцара та інші проти України» та рішення Європейського суду 

з прав людини (далі – ЄСПЛ) щодо цього порушення. Заявники 

скаржилися головним чином, що тривалість кримінальних проваджень у 

їх справах була несумісною з вимогами щодо "розумного строку", та у 

зв'язку з цим на відсутність ефективних засобів юридичного захисту. 

Вони посилалися на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенції), які 

передбачають наступне: 

Стаття 6 п.1  "Кожен має право при встановленні обґрунтованості 

кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, на... розгляд 

його справи упродовж розумного строку... судом…" та Стаття 13  
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"Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, 

має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному 

органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які 

здійснювали свої офіційні повноваження." 

Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачив жодних фактів 

або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо 

прийнятності та суті цих скарг. Беручи до уваги свою практику з 

вказаного питання, Суд вважає, що в даному випадку тривалість 

проваджень була надмірною і не відповідала вимозі "розумного строку". 

Суд також зазначив, що заявники не мали ефективного засобу 

юридичного захисту щодо цих скарг. 

Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення 

пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції. 

Надмірна тривалість розгляду справи може бути визнана  

розумною, якщо справа є складною з процесуального, а також 

матеріального боку. У разі необхідності, особа, яка звертається до 

Європейського Суду із заявою про визнання розгляду справи 

необґрунтовано довгим, має довести, що вона особисто не вчиняла дій, 

спрямованих на затягування процесу. Тобто, Європейський Суд кожного 

разу оцінює поведінку заявника та її вплив на тривалість розгляду 

справи. Однак, аналізуючи одну зі справ про кримінальне 

обвинувачення, Суд зазначив, що неможливо вимагати від особи, щоб 

вона сприяла суду у розгляді справи, якщо таке сприяння приведе до її 

засудження. 

Прикладом, коли поведінка заявників стала однією з причин 

тривалого розгляду спору, є справа «Чірікоста і Віола проти Італії», де 

15-річний строк  досудового розгляду було визнано виправданим, 

оскільки самі заявники сімнадцять разів зверталися з проханням про 

відстрочення процесу і не заперечували проти шістьох перенесень 

розгляду, здійснених на підставі заяви іншої сторони у справі. Крім 

поведінки заявника, при встановленні розумності строків розгляду справ 

Європейський Суд аналізує і поведінку органів влади. Основними 

причинами затягування розгляду справ з вини держави, як правило, 

бувають: велике навантаження на суди, недофінансування судів, 

відсутність достатньої кількості суддів та допоміжних працівників тощо. 

Прикладом критерію поведінки органів влади є справа «Костейчук 

проти України», 20 січня 2006 року заявника було затримано за підозрою 

у вчиненні злочину, пов’язаного із незаконним виробництвом, 
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придбанням, зберіганням наркотичних речовин. Того ж дня щодо 

заявника та третьої особи було порушено кримінальну справу за 

обвинуваченням у вчиненні розбійного нападу. 23 січня 2006 року 

Подільський районний суд м. Києва (далі – районний суд) обрав 

заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 березня 

2006 року та згодом подовжив його застосування до 20 квітня 2006 року, 

обґрунтувавши це необхідністю проведення слідчих дій. Станом на 5 

березня 2015 року кримінальна справа щодо заявника розглядалася 

районним судом. До ЄСПЛ заявник скаржився за пунктами 1 та 3 статті 5 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод на 

незаконність та надмірну тривалість його досудового тримання під 

вартою та за пунктом 1 статті 6 Конвенції на надмірну тривалість 

кримінального провадження. Європейський суд, розглянувши скаргу 

заявника, звернувшись до своєї попередньої практики у справах проти 

України, констатував порушення п. 1 ст. 6 Конвенції, вказавши, що 

судовий розгляд справи заявника тривав більше 9 років, і такий строк не 

може вважатись розумним. Вирішення зазначених проблем є завданням 

кожної держави, оскільки держави учасниці Ради Європи зобов’язані 

―організовувати свою правову систему таким чином, щоб забезпечити 

додержання вимог параграфу 1 статті 6 Конвенції, разом із вимогами 

судового розгляду продовж розумного строку".  

Прецедентом у практиці щодо встановлення процесуальних 

строків слідчим суддею, прокурором, судом є матеріали по 

кримінальному провадженні №22016160000000061.  

Так, слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 

розглядалося клопотання адвоката, діючого в інтересах громадянина, про 

встановлення строку для проведення процесуальних дій, необхідних та 

достатніх для закінчення досудового розслідування (в порядку ст. 114 

КПК  України). 

З матеріалів клопотання адвоката вбачається, що в 2011 році 

відносно громадянина було порушено кримінальну справу за ознаками 

злочину, передбаченого ч.1 ст. 359 КК України. У період з 2011 по 2016 

роки проводились розгляди даної кримінальної справи у судах різних 

інстанцій. Проте, як зазначив адвокат громадянина, в рамках 

вищезазначеного кримінального провадження слідчі дії проводились не 

на відповідному рівні, що затягувало розгляд справи по суті. 

Розглянувши усі матеріали даного провадження слідчий суддя, 

керуючись ст.ст. 3, 28, 113, 114 КПК України, ухвалою суду встановив 
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строк в 2 місяці з моменту отримання органом досудового розслідування 

даного рішення для проведення процесуальних дій, необхідних та 

достатніх для закінчення досудового розслідування по кримінальному 

провадженню №22016160000000061. 

На підставі вищевикладеного, дії слідчого судді свідчать про 

дотримання ним принципу розумності строків кримінального 

провадження, а саме, в частині конкретного визначення процесуальних 

строків досудового розслідування. 

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального  процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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студент 2 групи 1 курсу магістратури 

міжнародно-правового факультету, 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧА 

У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ:  

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

На сьогодні вкрай великого розвитку набуло вкладання договорів 

споживання через мережу Інтернет. При цьому достатньо часто у 

відносинах виникає іноземний елемент, через що можуть виникати 

питання пов’язані із вибором країни, суди якої мають юрисдикцію у 

конкретній справі, або із вибором національного права.  

Необхідно зауважити, що ці питання частково врегульовані 

статтею 45 Закону України «Про міжнародне приватне право». У частині 

2 статті 45 ЗУ «Про міжнародне приватне право» сформована 

конструкція щодо оферти або реклами в певній державі, яка має 

безпосереднє значення для визначення країни, у якій можна звернутися 

до суду. Так само це правило сформовано в Брюссельському режимі, а 

саме в Брюссельському Регламенті №1. Тут варто зауважити, що 

Брюссельський режим (Брюссельські Регламенти № 1, 2, 3 та Римський 

Статут № 4) використовуються у Європейському Союзі для визначення 

юрисдикції у міжнародному приватному праві, а також стали основою 

для договорів з країнами, що не входять до складу Європейського 

Союзу, були використані при написанні Закону України «Про 

міжнародне приватне право». Так, споживач визнається «вразливою 
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категорією» та підлягає додатковому захисту, а саме підпадає від дію 

захисної юрисдикції, що надає йому можливість звернутися до суду у 

держави, у якій є його місце проживання, перебування або 

місцезнаходження, якщо укладенню договору передувала оферта або 

реклама в цій державі та споживач здійснив усе необхідне для укладення 

договору в цій державі. 

Отже, для захисту права споживача на судовий захист у державі 

проживання, перебування або місцезнаходження необхідно довести, що 

іноземний суб’єкт направляв свою діяльність на країну споживача, цьому 

передувала оферта чи реклама на території держави тощо. При цьому 

тлумачення чи критеріїв направленості діяльності не можна знайти ні в 

міжнародному, ні в національному законодавстві. Проте існує декілька 

справ, що були вирішенні Європейським судом справедливості та надали 

тлумачення з зазначеного питання. Зокрема, у справах Pammer v. Karl 

Schlütter GmbH & Co. KG та Hotel Alpenhof v. Mr. Heller, суд виділив 

наступні критерії направленості діяльності на країну споживача: 

 міжнародний характер діяльності, 

 згадка для переходу до місця, де розташований продавець, 

 використання мови або валют, відмінні від мови або валют, 

звичайно використовуваним в державі, в якому продавець розташований, 

 можливістю бронювання і підтвердження броні в іншій мові, 

 згадка про телефонні номери з міжнародним кодом, 

 використання доменного імені верхнього рівня, крім того 

держави-члена, в якому розташований продавець, 

 згадка про міжнародну клієнтуру, що складаються з клієнтів, 

зареєстрованих в різних державах (створено для національних судів, щоб 

встановити існування  доказів). 

Ці положення було б доцільно закріпити на рівні національного 

законодавства з метою подальшої гармонізації до права ЄС, а також 

задля забезпечення захисту прав споживачів. При цьому перелік, на 

думку автора, можливо доповнити: доступністю продавця або веб-сайту 

посередника в державі, в якому споживач має домен; згадкою адреса 

електронної пошти та інших контактних даних або використання мови 

або валюти, які (мова і/або валюта) зазвичай використовуються в 

державі-члені, в якому розташований продавець. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри міжнародного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Жуков І.М. 
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ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ В КОНТЕКСТІ РІШЕНЬ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ С ПРАВ ЛЮДИНИ 

Презумпція невинуватості – основоположна засада майже всіх 

країн, що є показником демократичності держави. 

У національному законодавстві презумпція невинуватості 

отримала своє закріплення у статті 17 Кримінально процесуального 

кодексу України (далі – КПК), яка визначає:«1. Особа вважається 

невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути 

піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у 

порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним 

вироком суду, що набрав законної сили. 2. Ніхто не зобов’язаний 

доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення 

і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе 

винуватість особи поза розумним сумнівом. 3. Підозра, обвинувачення 

не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. 4. 

Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої 

особи. 5. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального 

правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що 

набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою 

особою.» 

Слід відмітити, що дана засада гарантована не лише вітчизняним 

законодавством, а й міжнародними обов’язками, що виникли на основі 

ратифікації  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року, закріпленого в п. 2 ст. 6. Але попри її закріплення на 

конституційному та міжнародному рівнях, принцип доволі часто 

порушується, про що свідчить кількість справ проти України у 

Європейському суді с прав людини(далі – ЄСПЛ). 

Як зазначено у науково-методичному посібнику для суддів в 

Україні найчастіше порушують презумпцію у двох випадках: 1)коли 

судове рішення, що не є обвинувальним вироком, відображає думку про 

винуватість особи; 2) при виголошенні публічних заяв політиками і 

прокурорами про винуватість особи задовго до закінчення судового процесу. 
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Так у справі «Хужин та інші проти Росії» правова позиція ЄСПЛ 

полягає в тому, що передчасне висловлення думки самим судом та інших 

державних осіб, проте що особа є винною передчасно – забороняється. 

Хоча у той же час позиція ЄСПЛ підкреслює, що громадськість має 

право бути проінформована про: 1. Порушення кримінальної справи; 2. 

Наявність підозрюваного; 3. Про арешт осіб та визнання ними вини. 

А в іншій справі «Дактарас проти Литви» оскаржувалось 

формулювання у постанові прокурора про відмову в задоволенні 

клопотання про припинення кримінального провадження щодо заявника, 

аргументуючи це зібраними під час досудового слідства доказами, 

заявник не визнаючи своєї вини, наголошував, що його вина «не 

доведена» цими доказами. Суд не встановив порушення п. 2 ст. 6 

Конвенції, оскільки, оскаржувані формулювання були зроблені у вигляді 

вмотивованого рішення, а не такі як під час «прес-конференції». 

Наступний випадок порушення, яскраво висвітлений у справі 

«Пантелеєнко проти України» де заявник звернувся зі скаргою про 

відмову відшкодування йому  "компенсації за незаконне кримінальне 

переслідування", що на його думку суперечить пункту 2 статті 6 

Конвенції. Але суд Новозаводського району відмовився на 

відшкодування, аргументувавши це тим, що справа була закрита з « 

нереабілітуючих підстав» і порушення Конвенції не було. Апеляційний 

суд залишив – рішення без зміни. В своїй правовій позиції ЄСПЛ 

нагадав: « п.2 с.6 не дає права на відшкодування його збитків або права 

на компенсацію за незаконне попереднє затримання, коли провадження 

проти нього було припинено» але зазначав, що в даному випадку 

відмовою було порушено цю засаду, так як на його думку, тільки 

формулювання Новозаводського суду було достатньо для порушення 

Конвенції, а те що він відмовив лише загострило ситуацію. 

Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що ЄСПЛ у своїх 

правових позиціях з приводу засади презумпції невинуватості дає 

конкретні і однозначні висновки, застосовуючи які ми можемо запобігти 

вчиненню правопорушень щодо осіб, які не визнані винними 

обвинувальним вироком суду. 

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу  

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ У ПРАКТИЦІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Право підозрюваного обвинуваченого, виправданого, засудженого 

на захист – це сукупність наданих йому законом повноважень для 

спростування підозри або обвинувачення, пом’якшення покарання, а 

також захисту своїх особистих інтересів. 

Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, 

виправданому права на захист є однією з основних засад судочинства в 

Україні (ст. 59, ч. 2 ст. 63, п. 6 ч. 3 ст. 129 Конституції України, ст. 20 

Кримінального процесуального кодексу України(далі – КПК)).  

Право на захист належить до загальновизнаних принципів права, 

без забезпечення права на захист ми не можемо говорити про 

забезпечення права на справедливий судовий розгляд.  

Право на захист включає в себе як право захищатися від підозри та 

обвинувачення, так і право захищати свої особисті і майнові інтереси. 

Право на захист забезпечується тим, що закон наділяє підозрюваного чи 

обвинуваченого значною кількістю процесуальних прав, використання 

яких дозволяє йому особисто захищатися від підозри і обвинувачення. 

Також право на захист надає йому право скористатися допомогою 

захисника, а в окремих випадках визнає участь захисника в справі 

обов’язковою, покладає на слідчі органи, прокурора та суд обов'язок 

роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його процесуальні права 

(статті 53, 277, 345 КПК) і забезпечити можливість здійснення цих прав і 

захисту від підозри й обвинувачення. Порушення права на захист завжди 

означає істотне порушення вимог кримінального процесуального закону 

і є однією з беззаперечних підстав для скасування вироку та інших 

рішень у провадженні.  

Право підозрюваного, обвинуваченого на захист закріплено у 

нормах міжнародного законодавства, яке як відомо є частиною 

національного законодавства України. Найголовнішими з таких норм є 

ст. 11 Загальної декларації прав людини і громадянина, ч. 3 ст. 14 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 6 
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Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод (далі-

Конвенція). 

У своїй практиці Європейський Суд з Прав Людини (далі-Суд) 

сформував декілька положень, згідно з якими порушення права особи на 

захист є несумісним із правами підозрюваного, обвинуваченого, 

передбаченими ст. 6  Конвенції, яскравими прецедентами що стосуються 

права особи на захист у кримінальному провадженні є рішення по 

справах: "Балицький проти України"(заява № 12793/03, рішення від 

03/02/2012) та "Шабельник проти України"(Заява N 16404/03, рішення 

від 19/02/2009). 

Так у справі "Балицький проти України" позивач керуючись ст. 6 

Конвенції, стверджував що його засуджено на підставі визнавальних 

показань, отриманих під примусом і за відсутності захисника, та що суди 

не допитали важливих свідків. Уряд стверджував, що скарги заявника 

про порушення його права на захист і його права не свідчити проти себе 

під час слідчих дій 12 травня 1998 року були несумісними з 

положеннями пункту 1 і підпункту «c» пункту 3 статті 6 Конвенції. Уряд 

вважав, що кримінальне провадження у справі заявника почалося пізно 

ввечері того дня та до цього він не був підозрюваним, а був особою, яка 

добровільно давала показання про обставини злочину. Заявник у свою 

чергу не погодився з цим. Він посилався на висновки Суду в рішенні у 

справі «Шабельник проти України», та стверджував, що з ним 

поводилися як із підозрюваним у вчиненні вбивства з моменту його 

«адміністративного затримання» 9 травня 1998 року. Також заявник 

зазначав що його право на захист було порушене через відсутність 

захисника на початкових етапах кримінального провадження. Уряд 

заявляв про те що кваліфікація справи не вимагала обов'язкової участі 

захисника у справі.  

Позиція Суду полягає в тому що початкова кваліфікація злочину як 

вбивства без обтяжуючих обставин, а не вбивства з корисливих мотивів, 

була помилковою та дозволяла слідству уникнути вимоги щодо 

обов'язкового юридичного представництва його інтересів та є 

неприпустимою адже порушує право обвинуваченого на захист. 

З огляду на зазначене вище суд оголосив скарги заявника за 

пунктами 1 і 3 статті 6 Конвенції на те, що його засуджено на підставі 

визнавальних показань, отриманих у результаті порушення його права не 

давати показання та права не свідчити проти себе, та що йому чинилися 

перешкоди щодо ефективного здійснення ним права на захист під час 
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допиту на стадії досудового розслідування, прийнятними і зобов'язав 

державу Україна переглянути справу як тільки у заявника з'явиться така 

потреба. 

Отже, у цій справі суд прийшов до висновку що порушенням права 

на захист є не лише пряме не надання захисника обвинуваченому, а і 

навмисна кваліфікація справи за менш тяжкою статтею яка не вимагає 

обов'язкової участі захисника.  

Наступною справою, де суд розглядав порушення права особи на 

захист є справа "Шабельник проти України". Заявник по цій справі 

стверджував що суд засудив його за вбивство пані К., спираючись на 

викривальні показання, здобуті з порушенням його права "на мовчання" 

та  права не свідчити проти себе, і що йому перешкоджали в 

ефективному здійсненні права на захист під час допитів на досудовому 

етапі  провадження у справі стосовно вбивства пані К, адже захисник не 

був присутній на більшості допитів і слідчих дій.  

У даній справі Суд зазначив що право кожного обвинуваченого у 

вчиненні  кримінального правопорушення на ефективний захист з боку 

адвоката – який, у разі потреби, може бути призначений офіційно – не є 

абсолютним, воно становить одну з основоположних засад 

справедливого судового розгляду. Також суд говорить про те що право 

на захист буде в принципі непоправно порушено, якщо при засудженні 

його судом використовуватимуться викривальні показання, отримані під 

час допиту без присутності захисника.  

Суд оголосив скарги заявника подані на підставі пункту 1 і пункту 

3(c) статті 6 Конвенції стосовно того, що його засудження судом за 

вбивство пані К. ґрунтується на викривальних показаннях, здобутих із 

порушенням його права "на мовчання" та права не свідчити проти себе, і 

стосовно перешкод в ефективному здійсненні ним права на захист під 

час допитів на досудовому етапі провадження у справі про вбивство пані 

К.– прийнятними. 

Як можна побачити, Суд у цій справі трактував право на захист у 

дещо ширшому розумінні і зазначив що будь які показання отриманні на 

допиті що проходив без присутності захисника є неприйнятними. 

Таким чином можна сказати про те що Суд у своїх рішеннях, 

робить висновок, що право особи на захист є основоположним, без нього 

не можливо уявити справедливий судовий розгляд. Також на підставі 

викладеного, ми можемо зробити висновок про те що Суд дуже 

прискіпливо досліджує кожен факт порушення права на захист, що 
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говорить про його значущість для всієї системи прав людини, 

найголовнішою складовою якої є право на справедливий судовий 

розгляд. 

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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ЗАБОРОНА ДВІЧІ ПРИТЯГУВАТИ  

ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ОДНЕ І ТЕ САМЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ЗАСАДА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ(NON BIS IN IDEM) 

Згідно статті 61 Конституції України ніхто не може бути двічі 

притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те 

саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має 

індивідуальний характер.  Це положення цілком відповідає міжнародно-

правовим вимогам про права людини. Так, згідно з п.7 статті 14 

Міжнародного пакту про цивільні та політичні права: ніхто не повинен 

бути вдруге засуджений чи покараний за злочин, за який він уже був 

остаточно засуджений або виправданий відповідно до чинного закону 

або кримінального процесуального права кожної країни.  

Стаття 35 Європейської конвенції «Про передачу кримінальних 

справ» 1972 р., яка ратифікована Україною, встановлює правило, за яким 

особа, відносно якої є остаточне та здійснюване рішення кримінального 

суду, не може за ту ж дію бути піддана судовому переслідуванню, 

винесенню вироку і здійсненню санкцій в іншій Договірній Державі: 

коли ця особа визнана невинуватою у злочині; коли санкція, що 

накладається, повністю приведена до виконання чи приводиться до 

виконання, повністю або відносно частини, яка не приведена до 

виконання, підпадає під помилування чи амністію; не може бути у 

подальшому здійснена у зв'язку із закінченням терміну; коли суд визнав 

правопорушника винним, не накладаючи на нього санкції. 

Відповідно до статті 19 Кримінального процесуального 
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кодексу(далі – КПК), забороняється двічі притягувати до кримінальної 

відповідальності за одне і те саме правопорушення, тобто: 1. Ніхто не 

може бути двічі обвинуваченим або покараним за кримінальне 

правопорушення, за яким він був виправданий або засуджений на 

підставі вироку суду, що набрав законної сили; 2. Кримінальне 

провадження підлягає негайному закриттю, якщо стане відомо, що по 

тому самому обвинуваченню існує вирок суду, який набрав законної 

сили. 

Частина 1 цієї статті забороняє повторне притягнення до 

кримінальної відповідальності особи як тоді, коли вона вже раніше 

(вперше) притягалась до кримінальної відповідальності за цей злочин, 

але вироком суду була виправдана, так і тоді, коли вона була за цей 

самий злочин засуджена і покарана вироком суду, що набрав законної 

сили. 

Заборона двічі (повторно) притягувати особу до кримінальної 

відповідальності за одне й те саме кримінальне правопорушення 

охоплює не лише випадки, коли обвинувачений був виправданий чи 

засуджений вироком суду за це саме правопорушення, а й коли щодо 

нього з цього самого приводу була винесена ухвала суду, яка вступила в 

законну силу, про закриття кримінальної справи та звільнення 

обвинуваченого від кримінальної відповідальності.  

Частина 2 цієї статті зобов'язує органи, які ведуть кримінальне 

провадження, негайно його закрити у випадку встановлення факту 

наявності вироку суду щодо обвинуваченого за тим самим 

обвинуваченням, а також ухвали суду про звільнення обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності та закриття провадження (п. 6 ч. 1 ст. 284 

КПК)(офіційне тлумачення ст. 19 КПК). 

Засада non bis in idem забороняє двічі (повторно) притягати особу 

за одне й теж саме кримінальне правопорушення до кримінальної 

відповідальності, тобто відповідальності одного й того ж виду. Проте 

вона не звільняє особу від інших видів юридичної відповідальності за 

вчинене кримінальне правопорушення та його наслідки, зокрема, від 

цивільної відповідальності за завдану ним шкоду (майнову і моральну). 

У правових позиціях Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ) принцип «non bis in idem» становить сукупність матеріально-

правових та процесуально-правових положень. Матеріально-правова 

складова правила «non bis in idem» розглядає: 1) що розуміють під 

правопорушенням, за яке неможливо притягти особу двічі до юридичної 
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відповідальності за одне і те саме правопорушення; а також 2) що саме 

розуміють під подвійним покаранням. Як зазначає ЄСПЛ, між 

матеріально-правовими та процесуально-правовими компонентами є 

тісний зв’язок, який характеризує, що одночасне кримінальне 

переслідування особи, навіть в окремих процесах, за одні і ті ж факти не 

оцінюються судом як порушення. 

Прикладом є справа «Ігор Тарасов проти України». Тарасова було 

притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство та хуліганство. 

Справа стосувалося адміністративного і кримінального провадження, 

порушеного проти заявника після бійки в місцевому барі. Заявник 

скаржився ЄСПЛ, що його було двічі притягнуто до кримінальної 

відповідальності за один і той самий злочин. Суд зазначив, що за 

відповідне адміністративне правопорушення передбачено стягнення у 

вигляді адміністративного арешту строком на 15 діб. Зважаючи на 

характер та суворість покарання, Суд вважав, що це провадження у 

розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (далі – ЄКПЛ) було кримінальним. Суд також керувався ст. 4 

Протоколу №7, де тлумачилось визначення «кримінальної процедури». 

Суд зазначив, що обидва провадження на національному рівні 

стосувалися поведінки заявника в одному й тому ж самому місці і в один 

і той самий проміжок часу. Дослідивши всі факти, Суд зазначає, що 

перше засудження стосувалося деяких дій заявника, вчинених у межах 

більш широкого безперервного діяння, охопленого тим самим злочинним 

наміром заявника. Щодо другого притягнення до відповідальності 

заявника, то Суд вважає, що воно також стосувалося використання ним 

нецензурної лексики, яке було складовою злочинної поведінки заявника 

у другій справі. Отже, ЄСПЛ дійшов висновку, що факти, які призвели 

до притягнення заявника до відповідальності були нерозривно пов’язані 

між собою і оцінка національних суддів другого провадження по суті 

стосувалися тих самих фактів, що досліджувались і в першому. Також, 

Суд розглянув критерій дублювання проваджень і вирішив, що мета ст. 4 

Протоколу №7 полягає у забороні повторень проваджень, рішення за 

результатами яких «набрали законної сили». Важливою вказівкою ст. 4 

Протоколу №7 є те, що вона не виключає відновлення провадження, що 

прямо передбачено у п.2 ст. 4 Протоколу №7. У справі сказано, що 

перше провадження завершилось 28 січня 2002 р., коли районний суд 

визнав заявника винним у вчиненні дрібного хуліганства. Зазначене 

рішення не підлягало оскарженню та набрало законної сили. Друге 
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провадження було розпочато 29 січня 2002р., а завершено 27 січня 2005 

р., вже після набрання рішенням за результатами першого провадження 

законної сили. Відповідно, до положень ЄКПЛ, обидва провадження 

були кримінальними з огляду на представлені докази. І тому, ЄСПЛ 

дійшов висновку, що національні органи влади продублювали 

кримінальні провадження, які стосувалися одних і тих самих фактів і 

порушили принцип заборони двічі притягувати до кримінальної 

відповідальності за одне і те саме правопорушення. Отже, ЄСПЛ 

постановив, що було порушення ст. 4 Протоколу №7. 

Таким чином, аналізуючи зазначене можна дійти висновку, що 

засада заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за 

одне і те саме правопорушення відіграє важливу роль в кримінальному 

провадженні. Належне забезпечення і виконання даного принципу є 

гарантією захисту особи, ії прав і свобод, а також законних інтересів. Як 

вже було сказано, даний принцип закріплено на національному рівні, але 

його забезпечення потребує удосконалення для більшої відповідності 

міжнародному законодавству. Якщо ця умова буде виконана, то наше 

законодавство буде відповідати міжнародним стандартам. 

Науковий керівник: асистент кафедри кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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ПОВАГА ДО ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Відповідно до статті 11 Кримінального процесуального кодексу 

під час кримінального провадження повинна бути забезпечена повага до 

людської гідності, прав і свобод кожної особи. Забороняється під час 

кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи 

покаранню, вдаватися до погроз застосування такого поводження, 

утримувати особу у принизливих умовах, примушувати до дій, що 

принижують її гідність. Це є втіленням положень Конституції, згідно з 
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якими людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканість і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Відповідно до ч. 1 статі 28 Конституції України ніхто не може бути 

підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню.  

Стаття 11 КПК у загальних рисах відтворює зміст концептуальних 

положень, що містяться у преамбулах Загальної Декларації Прав 

Людини та Міжнародного Пакту про Громадянські та Політичні Права, 

узгоджується зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини, 

Конвенцією ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.  

У міжнародному праві перш за все право на повагу людської 

гідності передбачене в Загальній Декларації Прав Людини: стаття 1: «Усі 

люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах. Вони 

наділені розумом і совістю і повинні вчиняти по відношенню один до 

одного у дусі братства» та стаття 5: «Ніхто не повинен піддаватися 

катуванням, чи жорстоким, нелюдським або принижуючим його гідність, 

поводженням та покаранням».  

Слід також дати визначення поняттям людської гідності, 

катування, жорстокого та такого, що принижає людську гідність 

поводження. Гідність людини – це сукупність моральних, світоглядних, 

професійних якостей людини, які дають їй підстави для самоповаги та 

для усвідомлення своєї суспільної цінності. Відповідно до наукових 

довідників з юриспруденції під катуванням розуміється це умисне, 

нелюдське поводження (ставлення) за обтяжливих обставин. 

застосованих з метою отримання інформації чи зізнання, або ж 

покарання особи (наприклад, застосування заходів фізичного впливу, 

залякування, дискримінація будь-якого характеру тощо.) Згідно із 

приміткою до принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню 

чи ув'язненню будь-яким чином Генеральної Асамблеї ООН, 

жорстокими і такими, що ображають людську гідність, необхідно 

вважати дії, які завдають особі особливого фізичного болю чи моральних 

страждань. На практиці вони можуть бути реалізовані у протиправному 

застосуванні спеціальних засобів (наручників, гумові кийки, отруйні 

гази, водомети тощо), тривалому позбавленні людини їжі, води, тепла, 

залишенні її у шкідливих для здоров’я умовах тощо. Стосовно 

українського законодавства, то жорстокі, нелюдські чи такі види 

поводження або покарання, що принижують людську гідність 
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передбачається утримання затриманої чи ув'язненої особи в умовах, які 

позбавляють її, тимчасово або постійно, будь-якого з її природних 

почуттів: зору, слуху, просторової або часової орієнтації, та які можуть 

викликати стрес, почуття жаху чи неспокою, здатні принизити чи 

образити її, зломити її фізичний чи моральний опір. 

Через багаторічну практику Європейський суд дійшов висновків, 

що Держави повинні змінити своє законодавство з питання забезпечення 

законодавчої гарантії заборони катування, нелюдського і такого, що 

принижує гідність, поводження або покарання в місцях позбавлення волі 

— відповідно до стандартів, проголошених Європейським судом. Це 

перша зі статей, за якою Європейський суд з прав людини розглянув 

заяви проти України. Наслідком і метою статті 3 Європейської Конвенції 

про захист прав людини та основних свобод стає підвищення поваги 

людини до самої себе і захищеність від неналежного поводження або 

покарання навіть у місцях позбавлення волі та під арештом. Тим самим 

підвищуючи право на повагу людської гідності. 

Розглядаючи механізм реалізації права особи на повагу до її 

гідності цікавою є справа «Ковальчука проти України», розглянутої 

Європейським судом з прав людини. Заявник скаржився, що під час 

адміністративного арешту він зазнав жорстокого поводження з боку 

працівників міліції, застосованого з метою отримання від нього зізнання 

у вчиненні вбивства, що було порушенням статті 3 Конвенції. 

Посилаючись на статтю 13 Конвенції, він також скаржився, що 

ефективного розслідування його скарги про жорстоке поводження 

проведено не було, а отже, він не мав ефективного засобу юридичного 

захисту щодо зазначеного порушення. З’ясування обставин справи 

породжує у суду обґрунтовану підозру, що, незалежно від того, чи 

вдавалися працівники міліції до фізичного насильства, вони використали 

затримання заявника як привід для того, щоб зламати його опір і 

примусити його таким чином надати визнавальні показання. Беручи до 

уваги обставини справи, що розглядається, та виходячи зі своєї усталеної 

практики, Суд доходить висновку, що мало місце порушення статті 3 

Конвенції у зв’язку з жорстоким поводженням із заявником, та що в цій 

справі було порушення з огляду на неефективність розслідування скарги 

заявника про жорстоке поводження під час тримання під вартою.  

У справі «Петухов проти України» заявник хворів на туберкульоз 

та в нього була деформація лівої стегнової кістки, спричинена 

численними переломами. За час тримання під вартою стан здоров'я 
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заявника значно погіршився. До Європейського суду заявник скаржився 

за такими статтями Конвенції про захист прав людини: ст. 3 і 13 - щодо 

ненадання йому в СІЗО N 13 адекватної медичної допомоги та 

відсутності ефективних засобів юридичного захисту в цьому зв’язку. 

Порушення статті 3 Конвенції встановлено Європейським судом у 

зв'язку з відсутністю в матеріалах справи доказів того, що заявнику 

надавалось необхідне лікування його захворювань. Розглянувши справу, 

європейський суд одноголосно постановляє, що у цій справі мало місце 

порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю адекватної 

медичної допомоги під час тримання під вартою.  

З вище викладеного можна зробити висновок, що не має точного 

визначення нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження 

з людиною. Втім відповідь на це запитання виникає сама собою на 

основі здорового глузду та сучасного розуміння цих слів. Саме на цій 

основі пересічна особа побачить у певних діях акт катування або ж 

припустить, що певне поводження є нелюдським або таким, що 

принижує гідність, а відтак – недопустимим. Отже, керуватися слід 

духом і загальним значенням поняття жорстокого поводження.  

Практика Європейського Суду з прав людини має бути прикладом 

ефективного забезпечення цього права і активно використовуватися в 

національному судочинстві. Судова практика ЄСПЛ є об'єктивним 

критерієм оцінки правової системи кожної держави – учасниці Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод. 

Україна є державою, яка орієнтується на європейський досвід, 

тому для становлення її як правової держави є важливою практика 

ЄСПЛ. Поступове її впровадження є необхідним процесом для 

забезпечення верховенства Конвенції, яка гарантує основні права та 

свободи людини та громадянина. 

Науковий керівник: асистент кафедра кримінального процесу 

та оперативно-розшукової діяльності Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого Бабаєва О.В. 
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МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ: ПРОБЛЕМИ ПИТАННЯ 

2 червня 2016 року Верховною Радою України був прийнятий 

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

який фактично закріпив монополію адвокатури на представництво 

особи в судах. Однак втілення цієї реформи на практиці є досить 

неоднозначним. І сьогодні перед українським суспільством постає 

багато проблемних питань щодо доцільності прийняття вищезгаданого 

Закону та його якісної реалізації, враховуючі складні політичні і 

економічні умови в нашій державі. Думки науковців та юристів-

практиків з цього приводу розділились на 2 табори: одні підтримують 

адвокатську монополію, інші – категорично проти таких нововведень. 

Тому метою дослідження є аналіз проблемних питань адвокатської 

монополії, закріпленої в Конституції України. 

Відповідно до статті 131
2
 Конституції України для надання 

професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно 

адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від 

кримінального обвинувачення. В той же час у статті зазначаються певні 

винятки, що можуть бути передбачені Законом, а саме щодо трудових 

спорів, спорів щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та 

референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва 

малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність яких обмеження. Конституція 

передбачає поступове введення реформи. Так згідно з перехідними 

положеннями представництво відповідно до пункту 3 частини першої 

статті 131
1
 та статті 131

2
 Конституції виключно прокурорами або 

адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції 

здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції  – з 1 

січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року. 

Представництво органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами 

здійснюється з 1 січня 2020 року. 

Проаналізувавши позиції законодавця пропоную звернути увагу 
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на деякі проблемні питання, що випливають з вище наведених норм. 

По-перше, щодо конституційності і законності відповідних змін. 

Конституційний Суд України у Висновку щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України стверджує, 

що закріплення в Конституції України положення про виключне право 

адвоката на здійснення представництва іншої особи в суді не обмежує 

права і свободи людини і громадянина. 

Однак із таким висновком важко погодитись, адже Конституція 

України згідно зі статтею 59 гарантує кожному вільний у вибір 

захисника своїх прав. Дане положення тлумачиться Конституційним 

Судом України у рішенні від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000, в 

якому Суд зазначає, що обмеження права підозрюваного, 

обвинуваченого і підсудного та особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, на вільний вибір захисниками інших 

юристів, які мають право на надання правової допомоги особисто чи за 

дорученням юридичної особи, суперечить положенням частини першої 

статті 59 та статті 64 Конституції України. Крім того, у рішенні від 30 

вересня 2009 р. № 23- рп/2009 зроблено наголос на тому, що особа має 

вільно, без неправомірних обмежень, отримувати допомогу з 

юридичних питань в обсязі і формах, яких вона потребує. Тому я 

беззаперечно погоджуюсь із позицією судді Конституційного Суду 

України Вдовіченка С.Л., який у своїй окремій думці стверджує, що 

Суд мав детальніше обґрунтувати, чому такі зміни/доповнення до 

Основного Закону України, на його думку, не звужують права і свободи 

людини і громадянина, адже така позиція дещо не збігається з 

викладеною раніше позицією щодо цього питання, оскільки за 

адвокатами закріплюється переважне право на здійснення 

представництва в суді. 

По-друге, важливим є питання доступу до правосуддя у 

фінансовому плані. Щоб краще зрозуміти, що означає монополія 

адвокатури і які проблеми вона спричиняє, О. Бойко наводить такий 

приклад: літня жінка бажає звернутися до суду із позовом щодо захисту 

свого права власності. Вона – хвора, пенсіонерка, самостійно до суду 

ходити не може. До внесення змін у законодавство інтереси позивачки 

у суді могли представляти її діти, чоловік або знайома. Однак згідно з 

новим Законом вона буде змушена найняти адвоката, вартість послуг 

якого еквівалентна розміру кількох щомісячних пенсій. Тому я 
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погоджуюсь із думкою О. Бойко, що Закон суттєво обмежує доступ 

простих громадян до суду. Адже тепер окрім судового збору (який 

нещодавно було збільшено), вони будуть змушені відшукувати кошти 

на оплату послуг адвоката. Саме тому доцільність введення вказаної 

норми сумнівна. Адже навіть Європейський суд з прав людини дає 

можливість здійснювати представництво інтересів у суді будь-яким 

особам (а не лише адвокатам). 

По-третє, суперечливими є винятки щодо представництва в суді у 

трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів і 

референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва 

малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом 

недієздатними або дієздатність яких обмежена. 

Щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, 

які визнані судом недієздатними або дієздатність яких обмежена, то 

цей виняток для деяких вчених є достатньо зрозумілим. Оскільки, 

відповідно до ст. 242 Цивільного кодексу України, вказану категорію 

осіб представляють законні представники, тож осіб, зазначених у ст. 

131
2
, у випадку необхідності звернення до суду можуть представляти 

або законні представники, або адвокати. Однак формулювання 

відповідної норми дає підстави для тлумачення її як не альтернативної 

заміни законного представника та адвоката, а як можливості 

представництва таких категорій юристом, який не є адвокатом. Тому я 

погоджуюсь із думкою В. Нора і А. Войнарович, які стверджують, що 

такий підхід не можна визнати правильним, зважаючи на те, що ця 

категорія осіб найбільше потребує кваліфікованої правничої допомоги і 

додаткових гарантій. Так КПК України гарантує для таких категорій 

осіб обов’язкову допомогу адвоката, якого не може замінити законний 

представник. Тож, такий виняток є не логічним, навпаки – якщо вже 

застосовувати монополію адвокатури як засіб поліпшення якості 

представництва особи в суді, то насамперед до вище згаданих категорій 

осіб. 

Крім того неоднозначним є і оціночне поняття «малозначні 

спори», яке є законодавчо невизначеним. Цей факт, на мою думку, 

може призвести до практичних проблем у правозастовній діяльності. 

Тому було б доречно норму розтлумачити або взагалі скасувати. 

І наостанок хочу звернути увагу на доцільність поширення 

адвокатської монополії на представництво юридичних осіб. Сьогодні 

більшість підприємств мають посаду штатного юрисконсульта, який і 
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здійснює представництво відповідної юридичної особи у суді. Однак 

реформа позбавляє останніх такого права, наголошуючи на 

виключному представництві особи адвокатом, у тому числі юридичної. 

Тому підприємства повинні будуть або посприяти отриманню 

юрисконсультом свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, або ж звертатися за допомогою до адвоката, що у будь-

якому випадку призведе до чималих витрат, які, на мою думку, не 

завжди можна вважати виправданими. Адже юрисконсульт відповідної 

юридичної особи зазвичай добре ознайомлений із специфікою її 

господарської діяльності, стратегічними інтересами і тому він зможе 

якісно представити відповідне підприємство в суді. 

Отже, у висновку можна сказати, що у зв’язку із запровадженням 

монополії адвокатури на конституційному рівні виникає багато 

проблемних питань щодо її ефективної реалізації на практиці. Тому я 

вважаю за доцільне, вдосконалити законодавство, враховуючи 

відповідні недоліки, задля недопущення негативних наслідків такої 

монополії. 

Науковий керівник: асистент кафедри цивільного процесу 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Семенець О.І. 
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