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ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Реформа територіальної організації влади в Україні, що відбулася 

в 2020 році, змінила системно-структурні зв’язки в місцевому 
самоврядуванні, актуалізувала необхідність конституційних змін для 
подальшого розвитку цього інституту. Зміна територіальної основи 
організації муніципальної влади зі збереженням конституційних норм 
щодо функціонування місцевого самоврядування поставила, в першу 
чергу, питання щодо доцільності подальшого існування такого суб’єкта 
муніципально-правових відносин як територіальна громада. 

Як відомо, Європейська хартія місцевого самоврядування не 
визнає місцевий колектив основним суб’єктом місцевого 
самоврядування. Державницька теорія місцевого самоврядування, що 
покладена в основу цього міжнародного документу, передбачає в якості 
основного суб’єкта представницький орган, який обирається, діє в 
інтересах, підконтрольний та відповідальний перед місцевим 
населенням.  

Навпаки, Конституція України в 1996 році надала місцевому 
колективу права головного суб’єкта місцевого самоврядування, але 
законодавець не окреслив ні конституційно-правової, ні цивільно-
правової правосуб’єктності. Доктрина муніципального права 
досліджувала особливість цього суб’єкта, беручи до уваги якісні 
показники його існування: спільність проживання, інфраструктурний 
аспект, історія розвитку, наявність спільних інтересів тощо.  

В 2005-2006 роках законопроектом 3702-1 була спроба змінити 
існуючу системно-структурну організацію місцевого самоврядування в 
державі, зокрема, позбавивши територіальну громаду статусу 
головного суб’єкта місцевого самоврядування. При цьому 
Конституційний Суд України не вбачав ці зміни такими, що 
порушують права громадян. Однак, незважаючи на неодноразові 
спроби після цього змінити норми Конституції України щодо місцевого 
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самоврядування, на сьогодні вони діють в редакції 1996 року. 
Територіальна громада в розумінні авторів Основного Закону 

розуміється певною сукупністю громадян в межах населеного пункту, 
що спільно проживають й мають спільні інтереси. При цьому, 
спільність виокремлюється як основна категорія цього поняття, що 
дала можливість населенню адміністративно-територіальної одиниці 
надати статус суб’єкта муніципально-правових відносин (на відміну від 
жителів району та області). 

З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» (2015 р.) розпочався процес укрупнення 
первинної ланки місцевого самоврядування, але із збереженням за 
суттю визначення територіальної громади. Не вдаючись до 
концептуальних проблем в процесі об’єднання територіальних громад, 
законодавець сформував алгоритм створення території об’єднаної 
територіальної громади, окресливши її територіальну основу 
(юрисдикція об’єднаної територіальної громади), а також формування 
нових органів та обрання посадових осіб. 

У 2020 році рішеннями Уряду України було сформовано новий 
поділ на райони, визначені межі та центри об’єднаних територіальних 
громад. При цьому таке реформування відбулося без врахування вимог 
Закону України «Про добровільне об єднання територіальних громад» 
та інших методик, що були напрацьовані протягом 2015-2020 років. 
Визначивши територіальну основу нових утворень, держава назвала їх 
територіальними громадами без вказівки на «об’єднані». Інакше 
кажучи, держава на власний розсуд створила штучні адміністративно-
територіальні одиниці, «прилаштувавши» їх до норм Конституції 
України. 

У результаті цих перетворень виникає дискусія стосовно 
концептуального розуміння подальшого унормування інституту 
місцевого самоврядування. По-перше, виникає питання щодо 
розуміння територіальної громади, адже формально за своїм змістом та 
формою (порядок утворення, визначення меж, назви та центру, 
подальші зміни у статусі), вона є аналогічною районам та областям або 
іншим адміністративно-територіальним одиницям (у разі їх створення 
–департаменти, округи). Адже при формуванні існуючих громад 
основним показником стало кількість населення, які є безпосередніми 
набувачами адміністративних послуг в місцевому самоврядуванні.  



5 
 

По-друге, потребує переосмислення колективних форм участі 
членів територіальної громади, як-то місцевий референдум, місцеві 
вибори, місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори 
громадян за місцем проживання. Поєднання за змістом населення 
територіальної громади із жителями району та області ставить питання 
не про форми діяльності територіальної громади, а про форми участі в 
управлінні місцевими справами жителів адміністративно-
територіальних одиниць (в т.ч. кількох громад, районів та областей). 

По-третє, можливість громадян вплинути на ефективний 
розвиток території через об’єднання/роз’єднання/приєднання до іншої 
територіальної громади. Ситуація, що склалася на сьогодні, 
унеможливила процеси об’єднання сільських територіальних громад, 
що мають суміжну територію відповідно до Конституції України, а 
також будь-які інші об’єднання відповідно до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад в Україні». 

Таким чином, територіальна громада в Україні на сьогодні в 
законодавстві має достатньо колізійне правове регулювання, що, в 
першу чергу, вплине на подальший розвиток місцевого самоврядування 
відповідно до європейських стандартів. Формування нової 
конституційної моделі організації та діяльності місцевої влади стане 
умовою сталого розвитку цього політико-правового інституту в 
Україні. 

 
Муртіщева А.О., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., асистент кафедри державного будівництва, 
голова Ради молодих вчених, 

науковий співробітник сектору порівняльного 
правознавства НДІ державного будівництва 

та місцевого самоврядування НАПрН України 
 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 
ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ  

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 
Започаткована в Україні комплексна реформа децентралізації 

передбачає, серед іншого, наближення здійснення публічної влади до 
громадян шляхом перерозподілу повноважень між органами влади 
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різних рівнів адміністративно-територіального устрою країни. Вона 
також є невід’ємною частиною більш масштабної трансформації – 
зміни ролі держави у відносинах із населенням країни, що передбачає 
не лише перегляд функціонально-компетенційної сфери, проте, і 
неухильне дотримання фундаментальних засад конституційного ладу, 
створення умов для залучення населення до вирішення питань 
загальнодержавного та місцевого значення, відкритість та готовність 
владних суб’єктів реалізовувати волю народу як носія влади. Реалізації 
поставлених завдань сприяє, зокрема, забезпечення транспарентності в 
діяльності публічно-владних суб’єктів. 

Транспарентність тісно пов’язана із такими поняттями як 
підзвітність, відкритість, ефективність владних суб’єктів, проте, 
походження цього поняття стосується фінансової сфери. 
Транспарентність стосувалась обов’язку корпорацій звітувати про 
свою діяльність акціонерам, наглядовим органам та громадськості. 
Сьогодні поняття «транспарентність» також має широке використання 
та не відноситься виключно до сфери права. Наприклад, в економічних 
науках транспарентність використовується на позначення фінансової 
відкритості, або на означає розкриття банком всім зацікавленим особам 
інформації щодо цілей діяльності, правових, інституційних і 
економічних основ, принципових рішень і їх обґрунтування, інформації 
пов’язаної з діяльністю банку тощо. 

В юридичних науках транспарентність не отримала єдиного 
визначення, її зміст визначається відповідно до звуженого та широкого 
підходів. Так, за звуженого підходу поняття відкритості та прозорості 
розмежовуються, остання асоціюється із транспарентністю, яка 
передбачає обізнаність із діями влади, їх зрозумілість та 
обґрунтованість. За широкого підходу категорію транспарентності 
характеризують як багатоаспектну, що поєднує поняття «прозорість», 
«відкритість», «гласність», «публічність», «підзвітність», «участь в 
управлінні державними справами». Зважаючи на можливість достатньо 
широкого тлумачення поняття транспарентність постає питання 
належного її гарантування.  

Належне дотримання принципу транспарентності забезпечується 
міжнародними та національними гарантіями, причому останні 
характеризуються варіативністю залежно від етапу історичного 
розвитку країни передусім пов’язана із принципом гласності. 
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Міжнародні же гарантії транспарентності передусім пов’язують  з 
питанням забезпечення гласності. 

Одним із вихідних положень сучасного ставлення до питань 
права на інформацію в літературі запропоновано вважати резолюцію 
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних націй № 59 1946 року, 
яка визначає свободу інформації одним з основних прав людини та 
критерієм всіх видів свободи, які захищаються ООН. Водночас свобода 
інформації в цьому документі не розглядається як обов’язок органів 
публічної влади надавати громадянам інформацію, а зводиться до 
свободи розповсюджувати інформацію, що гарантується ЗМІ. Попри це 
міжнародні стандарти у сфері доступу до інформації характеризуються 
значною різноманітністю. Наприклад, до них відносять 
ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 
16.12.1966; ст. 19 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948; 
ст. 6, ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод від 04.11.1950. 

Також першим спеціалізованим документом, що закріплює право 
на доступ до інформації з державних джерел вважають Конвенцію Ради 
Європи про доступ до офіційних документів, яка була прийнята 18 
червня 2009 року. Попри те, що вона тривалий час не користувалась 
популярністю серед європейських країн, 12 квітня 2018 року вона була 
підписана, а з 01 грудня 2020 року набрала чинності для України. 

Сучасне законодавство зарубіжних країн свідчить про належне 
впровадження принципу транспарентності у публічно-владну сферу 
попри посилення уваги до цієї проблеми лише впродовж останніх 20-
25 років. Інституціоналізацію транспарентності пов’язують із 
законодавчим процесом США, де у 1996 році був ухвалений 
спеціальний закон про доступ до інформації органів державної влади, 
проте, її зародження відбулось у Швеції ще у 1766 році. Саме тоді в 
країні був ухвалений перший в світі нормативно-правовий акт на 
підтримку свободи друку та свободу інформації. 

Водночас американський Закон про свободу інформації (англ. 
Freedom of Information Act), на думку зарубіжних дослідників, надав 
обмежений доступ до інформації органів виконавчої влади. Хоча він 
закріплює базове для транспарентності право громадян на запит від 
державних органів виконавчої влади інформації і обов’язок останніх 
або надати таку інформацію або надати пояснення щодо неможливості 
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надання інформації. 
У 2000 році Закон про свободу інформації (англ. The Freedom of 

Information Act) було ухвалено у Великобританії. Він встановив 
обов’язок органів влади публікувати інформацію та запровадив 
можливість громадськості запитувати інформацію у державних 
органів. При цьому закон має широку сферу застосування: 
розповсюджується на будь-яку зареєстровану інформацію, що 
перебуває у віданні державних органів та на широке коло владних 
суб’єктів, що перелічені у додатку до закону як органи державної 
влади. Також цей закон також встановлює обмеження відкритості 
інформації в окремих сферах: наприклад, лікарі не мають 
розповсюджувати інформацію щодо роботи у Національній службі 
охорони здоров’я. 

Країною з одним із найкращих законів про доступ до публічної 
інформації відповідно до ряду міжнародних рейтингів вважається 
Словенія. Закон про доступ о публічної інформації цієї країни 
встановлює вільний доступ та повторне використання публічної 
інформації, яка перебуває у розпорядженні державних органів, органів 
місцевого самоврядування, публічних фондів та інших суб’єктів 
публічного права; містить визначення публічної інформації, а також 
докладно визначає порядок внесення та розгляду запитів на доступ чи 
повторне використання інформації. Також цей закон передбачає 
додаткову інституційну гарантію транспарентності – можливість 
оскарження порушень органів публічної влади до спеціалізованого 
Уповноваженого з права на інформацію (Інформаційного комісара).  

З наведеного вбачається, що забезпечення транспарентності, як 
однієї з гарантій правової та демократичної державності, відбувається 
як на міжнародному, так і на національному рівні. Водночас саме 
національне законодавство здатне врахувати специфіку країни та 
зробити акцент на необхідних аспектах інформаційної відкритості, 
зокрема: колі владних інституцій, на які поширюється вимога 
транспарентності, обсязі інформації, суб’єктах, які мають право на 
отримання інформації, необхідних межах інформаційної відкритості. 
Забезпечення транспарентності при збереженні необхідного балансу 
між відкритістю та необхідністю охорони інформації з обмеженим 
доступом може стати засобом підвищення довіри до державних 
інституцій, посилення демократії та зміцнення правової державності. 
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Третьякова Ж.В., 
БИП-Университет права 

и социально-информационных технологий, 
к.ю.н., доцент 

(г. Могилев, Республика Беларусь) 
 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕМЕЙНЫХ СУДОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В ст. 60 Конституции Республики Беларусь закреплено право 

граждан на судебную защиту. Указанное право имеет каждый 
гражданин, в том числе и несовершеннолетний, который в 
соответствии с законом может защищать свои права и законные 
интересы в суде самостоятельно либо с помощью представителей. 
Судебный порядок защиты является основной формой защиты прав 
ребенка. В последнее десятилетие получила распространение точка 
зрения о необходимости вынесения определенной категории дел, 
затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних детей, 
за пределы компетенции обычных судов (о необходимости создания в 
Республике Беларусь ювенальной юстиции). 

Ювенальная юстиция – термин международный, обозначающий 
специализированную систему правосудия в отношении 
несовершеннолетних, включающий в себя совокупность концепций и 
схем влияния на подростков. Подобные суды в различных 
модификациях успешно существуют во многих странах мира: Италии, 
Японии, Польше, Франции, Англии, США. В 1910-1917 годах в России 
была создана система судов по делам несовершеннолетних, где 
правосудие осуществлял единолично мировой судья. Эти суды 
отличались такими признаками, как конфиденциальность судебного 
разбирательства, отсутствие формальной процедуры, в том числе 
обвинительного акта, упрощенное производство, сводившееся в 
основном к беседе судьи с подростком при участии попечителя, 
применение попечительского надзора в качестве основной меры 
воздействия. В советское время была неудачная попытка вновь 
воссоздать подобную модель правосудия для несовершеннолетних. 
Мнения ученых о предполагаемой судебной реформе резко разошлись. 
Одни ученые говорили о введении отдельных специализированных 
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судов по делам несовершеннолетних, другие считали, что дела с 
участием несовершеннолетних можно рассматривать в общих судах, но 
с учетом специфики этих дел. В итоге идея создания ювенальной 
юстиции реализована не была. 

По мнению автора, данную идею необходимо возродить. В 
соответствии со ст. 28 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 
и статусе судей в системе судов общей юрисдикции могут создаваться 
специализированные суды. В этом контексте предлагается создать 
специализированные суды с участием ребенка либо затрагивающим его 
права и законные интересы и назвать их семейными судами. Э.Б. 
Мельникова обращает внимание на разницу между судом по делам 
несовершеннолетних и семейным судом. Суд по делам 
несовершеннолетних занимается главным образом 
несовершеннолетними правонарушителями, а семейный суд может 
рассматривать дела, возникающие из уголовных, гражданских, 
семейных и административных правоотношений. Идея создания 
семейного суда отражает стремление отнести все вопросы, касающиеся 
несовершеннолетнего, к юрисдикции одного определенного судебного 
органа. Данный орган должен рассматривать все вопросы, которые 
возникают в судебном процессе с участием ребенка либо затрагивают 
его права и законные интересы (опека, попечительство, санкции в 
отношении родителей и ребенка). В качестве примера можно привести 
специализированный детский департамент суда Гааги (Нидерланды), 
который рассматривает дела о назначении опеки, помещении детей в 
специализированные учреждения, уголовные дела, бракоразводные 
процессы, чему предшествует процесс подготовки судей к 
рассмотрению дел и последующий контроль со стороны суда за 
исполнением вынесенных решений, связанных с защитой прав и 
законных интересов ребенка. Судьи после длительной и тщательной 
подготовки дела, (включая личное знакомство с ребенком, условиями 
его жизни), проводят неформальную беседу с ребенком. Обстановка в 
процессе больше походит на доверительный разговор, чем на судебное 
заседание. Судья правомочен решать вопросы о мерах перевоспитания 
подростка, контроле за ним, назначения опекуна или наблюдателя, 
который будет осуществлять помощь семье в преодолении внутренних 
конфликтов и построении стратегии взаимоотношений с ребенком. При 
этом может применяться такая мера воздействия, как временное 
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помещение ребенка в специализированный интернат, расходы на 
содержание в котором несут родители ребенка. Возможность 
рассмотрения вопросов как уголовного, так и семейного права одним 
судьей, уже знакомым с ребенком и его проблемами, повышает 
эффективность принятых судом решений. 

По мнению автора, судьи, рассматривая дела с участием ребенка, 
либо затрагивающие его права и законные интересы, должны в первую 
очередь исходить из приоритета прав детей, заменять карательные 
санкции в отношении несовершеннолетних на меры превентивного, 
профилактического характера, знать нравственно-психологические 
особенности подростка, иметь значительный опыт работы и 
определенную специальную подготовку. Эта подготовка должна 
заключаться не только в знании внутреннего (национального) 
законодательства, но и в изучении международных стандартов защиты 
прав детей. Кроме того, судьи должны знать основы психологии для 
осуществления правосудия с участием ребенка.  

Правильному разрешению дел в семейном суде может 
способствовать привлечение в его состав, наряду с 
профессиональными судьями, педагогов, психологов, 
психотерапевтов. 

Таким образом, состав семейного суда будет отличаться от судов 
общей юрисдикции не только количественно, но и качественно. 
Поскольку дела с участием ребенка отличаются особой сложностью, и 
их рассмотрение требует большого опыта, то судьями в 
специализированные семейные суды должны назначаться лица, 
имеющие определенный стаж работы судьей районного (городского) 
суда (по нашему мнению не менее трех лет), при достижении 
определенного возраста (например, 30 лет). Для создания семейных 
судов требуется комплексная реформа судоустройства, принятие ряда 
иных, более гуманных процессуальных норм для осуществления 
правосудия с участием ребенка, а также использование 
положительного мирового опыта в этой области. Эти меры будут 
являться важным шагом на пути приведения системы защиты прав 
ребенка в Республике Беларусь в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права. 

В заключении хотелось отметить, что, несмотря на 
произошедшие изменения, касающиеся вопросов защиты прав и 
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законных интересов детей, и достижение позитивных результатов, в 
нашем обществе сохраняется ряд проблем. Одно из направлений 
работы – создание в Республике Беларусь специализированных 
семейных судов. Судьи, рассматривая дела с участием ребенка должны 
знать нравственно-психологические особенности подростка, иметь 
определенный стаж, опыт работы, специальную подготовку и достичь 
определенного возраста. Подготовка должна заключаться не только в 
знании национального законодательства, но и в изучении 
международных стандартов защиты прав детей, основ психологии для 
осуществления правосудия с участием ребенка. Работа с родителями и 
детьми, в основном, должна иметь не карательную, а общесоциальную 
направленность, (например, обеспечение надлежащего уровня жизни, 
оказание психологической помощи). Для этого и нужна специальная 
система правосудия. 

 
Анісімов К.Г., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри цивільного права № 2, 
голова Студентського наукового товариства 

 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ 

ПРЕДМЕТА ОБГОРТКОВИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ 
1. У вітчизняній науці цивільного права традиційно значна увага 

присвячена проблемі визначення предмета договору. Багато в чому це 
пов’язано з тим, що він є найбільш важливою договірною умовою, адже 
у цивільному законодавстві визначається як істотна умова будь-якого 
договору. Маємо констатувати, що відповідно до положень статті 638 
Цивільного кодексу України договір не може бути укладено, доки 
сторони в належній формі не досягнуть згоди з усіх істотних умов 
такого договору. При цьому ні в Цивільному кодексі України, ні в 
інших нормативно-правових актах у сфері цивільного права немає 
чіткого законодавчого визначення такої категорії, як «предмет 
договору». А отже, перед тим як запропонувати предмет обгорткових 
ліцензійних договорів необхідно визначитися, у якому значенні у 
відношенні до предмету договору вживається категорія «договір», а 
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після цього перейти до змістовного наповнення цивільно-правової 
категорії «предмет договору». 

2. Загальновідомо, що у цивілістиці «договір» може розглядатися 
у трьох основних значеннях: 1) як правочин; 2) як договірне 
зобов’язання; 3) як документ. У Цивільному кодексі України категорія 
«договір» вживається здебільшого у значенні правочину. Так, згідно з 
статтею 626 ЦК України договір є домовленістю двох чи більше сторін, 
що спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав 
та обов’язків. Водночас, під «договором» також можуть розуміти 
договірне зобов’язання. З огляду на те, що підставою для виникнення 
договірного зобов’язання є договір як правочин, то договір-правочин 
породжує договір-зобов’язання, а саме правовідношення, в якому одна 
сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони 
(кредитора) певну дію або утриматися від вчинення певної дії, а 
кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. 
У якому ж значенні вживається категорія «договір» у розрізі 
проблематики предмету договору? Вважаємо, що цілком очевидним є 
існування лише предмета договору-правочину. Як вже було зазначено 
вище, сторони мають досягти згоди щодо предмету договору задля його 
укладення. Оскільки до укладення договору відповідне договірне 
зобов’язання ще не може виникнути, то при характеристиці предмета 
договору термін «договір» можна вживати лише у значенні правочину, 
юридичного факту.  

3. Іноді при аналізі предмета договору деякі дослідники також 
описують об’єкт договору. Вважаємо таку позицію хибною, оскільки у 
цьому разі договір або фактично вживається у значенні правочину та 
зобов’язання одночасно, або лише у значенні зобов’язання. Щодо такої 
проблеми М.М. Гудима вже зазначала, що категорія «об’єкт» 
стосується здебільшого договору-правовідношення, а «предмет» 
більшою мірою дотичний до договору-юридичного факту. Як термін 
«предмет» недоречно використовувати до зобов’язання, так і немає 
сенсу у виокремленні «об’єкта договору» ототожнюючи його з 
об’єктом зобов’язання. Такі категорії існують у різних площинах, а 
отже спроби вибудувати дуалістичне вчення про предмет та об’єкт 
договору у перспективі призводять до виникнення правових колізій, а 
також позбавлені реальної практичної цінності.  
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4. Предмет договору є ключовою умовою договору, яка вказує на 
сутність зобов’язання, яке виникає на підставі договору. Саме 
специфіка предмета договору детермінує особливі характеристики 
конкретних договірних правовідносин. На основі цього також 
відбувається розмежування договорів. Водночас, ще Г.Ф. Шершеневич 
писав, що предметом договору є той юридичний наслідок, на який 
направлена вільна воля двох чи більше осіб, а його досягнення 
передбачає передусім дійсність договору, тобто наявність усіх умов, за 
наявності яких державна влада готова надати йому юридичну 
забезпеченість. Погоджуємося також із думкою С.І. Шимон, що 
правильно визначений предмет договору має містити каузу, тобто 
вказівку на юридично значиму мету договірного правовідношення.  

5. У Цивільному кодексі України предмет ліцензійного договору 
прямо не визначено. Проте у частині 5 статті 1109 ЦК України 
закріплено, що предметом ліцензійного договору не можуть бути права 
на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які на момент 
укладення договору не були чинними. Таким чином, законодавець 
скоріш за все розуміє предмет ліцензійного договору як права на 
використання об’єкта права інтелектуальної власності. Цю концепцію 
щодо предмета ліцензійного договору серед вітчизняних цивілістів 
поділяють передусім А.В. Кирилюк, В.О. Бажанов та деякі інші вчені.  

6. Існує низка наукових позицій, згідно з якими об’єкт права 
інтелектуальної власності є предметом ліцензійного договору. Таку 
точку зору у її класичному вигляді послідовно підтримував 
М.Л. Городиський. Дещо інакше її обґрунтовував В.І. Микитин, 
оскільки вважав, що результат інтелектуальної діяльності як предмет 
ліцензійного договору можна розглядати як благо і як дії, що 
здійснюються щодо блага. Однак основою проблемою всіх подібних 
позицій є те, що у такому разі предмет у повній мірі не відображає 
сутність договірного зобов’язання, що виникає на підставі ліцензійного 
договору, а також не дає змогу чітко відмежувати ліцензійний договір 
від інших договорів у сфері розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності. 

7. Відповідно до іншої концепції, предметом ліцензійного 
договору є дії сторін, які направлені на надання права використання 
об’єкта права інтелектуальної власності. Так, В.О. Шуваєв вважає, що 
саме таке визначення предмета ліцензійного договору дає можливість 
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індивідуалізувати ліцензійний договір. Дещо розширює наведену 
дефініцію А.Є. Смородина і доводить, що предметом ліцензійного 
договору є дії, спрямовані на надання виключного чи невиключного 
права використання визначеного об’єкта права інтелектуальної 
власності способом (способами), що визначені в договорі. Проте, на 
нашу думку, дії сторін не можна вважати предметом договору. Дії 
сторін входять до змісту зобов’язання, а до моменту укладення 
договору таке зобов’язання не виникає. Отже, у договорі 
встановлюється модель поведінки сторін, а отже предмет договору 
містить вказівку на майбутні дії сторін, а не є безпосередніми діями 
сторін.  

8. Таким чином, вважаємо найбільш доцільними та 
обґрунтованими наукові висновки, які отримані В.М. Крижною, щодо 
предмета ліцензійного договору, яким є дозвіл на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності. Наведений підхід у повній мірі дає 
можливість виокремити ліцензійний договір як особливу договірну 
конструкцію, а також відмежувати його від інших договорів щодо 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Також 
ця дефініція відображає сутність правовідношення, яке виникає на 
основі ліцензійного договору, шляхом вказівки на дії сторін. Водночас, 
такий предмет чітко вказує на каузу договірного правовідношення, 
адже юридична мета укладення ліцензійного договору та зобов’язання, 
яке виникло на його підставі, полягає у отриманні права використання 
об’єкта права інтелектуальної власності.   

9. Підсумовуючи додамо, що предмет обгорткового ліцензійного 
договору є вужчим за предмет ліцензійного договору. Так, предметом 
обгорткового ліцензійного договору є дозвіл на використання далеко 
не всіх об’єктів права інтелектуальної власності. Обмеження кола 
об’єктів викликано специфікою спрощеного порядку укладення, яким 
характеризуються обгорткові ліцензійні договори. Цей спрощений 
порядок має використовуватися з огляду на існування масового ринку 
та відповідну практичну потребу в учасників цивільного обороту. У 
юридичній практиці США, країн-членів ЄС та інших країн обгорткові 
ліцензійні договори використовуються здебільшого для надання права 
використання програмного забезпечення та баз даних. Проте 
законодавче закріплення подібного звуження було б надмірним, а отже 
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вважаємо, що предметом обгорткових ліцензійних договорів є дозвіл 
на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.  

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри цивільного 
права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Яроцький В.Л.  

 
Мохончук Б.С., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., старший викладач 
 кафедри конституційного права України 

 
ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ У СФЕРІ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ 
Безумовною перевагою прийняття Виборчого кодексу України 

(далі – ВК України), який набув чинності 1 січня 2020 року, є 
запровадження єдиних підходів щодо регулювання окремих сфер 
виборчих правовідносин (на кшталт передвиборної агітації або 
складання та уточнення списків виборців). Втім положення щодо 
виборчих систем та їх елементів є розосереджені між різними статтями 
та розділами ВК України. Така розосередженість створює складнощі 
навіть при вивченні профільних курсів («Конституційне право 
України», «Виборче право та виборчий процес» та ін.) студентами-
правниками, а тим більше – ускладнює розуміння виборчих систем 
виборцями, кандидатами, членами виборчих комісій та іншими 
учасниками виборчого процесу, що зменшує довіру до виборів як 
інституту демократії. 

Як приклад, за дослідженням Громадянської мережі ОПОРА 
(автор Р. Лорян) на чергових місцевих виборах 2020 було виявлено 
18 випадків у 14 регіонах України, де ймовірно відбулось порушення 
при розподілі мандатів. Найбільше – у Дніпропетровській області, 
одразу у трьох радах різного рівня. Такі помилки при встановленні 
результатів виборів призводили до реакції з боку ЦВК, яка 
встановлювала факти грубого порушення Конституції України та ВК 
України територіальними виборчими комісіями та достроково 
припиняла повноваження усього їх складу, однак наголошувала: «На 
сьогодні законодавством України не передбачено ефективного 
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механізму поновлення порушених виборчих прав у разі настання 
відповідних обставин» (наприклад, постанови ЦВК «Про окремі 
питання діяльності Павлоградської районної територіальної виборчої 
комісії Дніпропетровської області» від 9 березня 2021 року № 110, 
«Про окремі питання діяльності Заліщицької міської територіальної 
виборчої комісії Чортківського району Тернопільської області» від 12 
квітня 2021 року № 155). Мали місце й випадки судового оскарження 
протоколів, якими хибно розподілялись мандати на місцевих виборах 
2020 року (як приклад, рішення Донецького окружного 
адміністративного суду від 15 листопада 2020 року у справі 
№ 200/10461/20-а). 

Ігнорування наукових доробків щодо термінології у сфері 
виборчої інженерії може скласти хибне враження стосовно суті тих або 
інших виборчих систем. Як приклад, різні законодавчі визначення 
схожих за своєю природою виборчих систем – «парламентської», яка у 
ч. 1 ст. 133 ВК України визначена як «пропорційна за єдиними 
списками кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому 
окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у 
депутати від партій» (термін «відкриті списки» не використовується), 
та системи на виборах депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також 
депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з 
кількістю виборців 10 тисяч і більше), яка у ч. 2 ст. 192 ВК України 
визначена як система «пропорційного представництва за відкритими 
виборчими списками місцевих організацій політичних партій у 
територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний 
багатомандатний виборчий округ». Щодо визначеної у ч. 1 ст. 192 ВК 
України «мажоритарної системи відносної більшості в 
багатомандатних виборчих округах», у наукові літературі такі системи 
набули усталеної назви «єдиного неперехідного голосу («single non-
transferable vote») та можуть давати достатньо «пропорційний» 
результат, зменшуючи кількість «втрачених» голосів. Тому не можна 
однозначно стверджувати, що в основу цієї системи покладено 
«мажоритарний» принцип або принцип більшості (від французького 
«majorité» – більшість). 

Більше того, розосередженість положень щодо виборчих систем 
може бути однією із причин виникнення помилок з боку самого 
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законодавця. Якщо звернутись до початкової редакції ВК України 
(тобто редакції від 19.12.2019), то можна виявити кілька таких (у чинній 
редакції ВК України ці недоліки було усунуто). 

Для прикладу, у ч. 3 ст. 183 ВК України у редакції від 19.12.2019 
було передбачено положення наступного змісту: «Центральна виборча 
комісія встановлює, з урахуванням положень статті 186 цього Кодексу, 
кількість депутатських мандатів, які отримує кожна політична партія, 
яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів, шляхом 
ділення сумарної кількості голосів, поданих на підтримку регіональних 
списків цієї партії, на цілу частину результату ділення загальної 
кількості голосів, поданих на підтримку регіональних списків партій, 
які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, 
встановленої відповідно до частини другої цієї статті, на загальну 
кількість депутатських мандатів, що дорівнює кількісному складу 
Верховної Ради України, визначеному Конституцією України». 
Фактично це положення спотворювало процедуру встановлення 
загальної кількості мандатів, оскільки при діленні загальної кількості 
голосів на кількість, яка дорівнює конституційному складу парламенту, 
не враховувались так звані «гарантовані» мандати. Як наслідок, 
застосування такої процедури передбачало б розподіл більшої кількості 
мандатів, ніж передбачено для конституційного складу Верховної Ради 
України (наприклад, при подоланні легального виборчого бар’єра 5-ма 
партіями розподілялися б 495 мандатів). 

Також у ч. 2 ст. 186 ВК України у редакції від 19.12.2019 було 
закріплено хибний порядок обрахунку мандатів, які підлягають 
розподілу у загальнодержавному виборчому окрузі, а саме «шляхом 
віднімання кількості, встановленої відповідно до частини першої цієї 
статті, від загальної кількості депутатських мандатів, що дорівнює 
кількісному складу Верховної Ради України, визначеному 
Конституцією України». В даному випадку не враховувались мандати, 
які були б розподілені у виборчих регіонах і застосування цього 
положення означало б розподіл усіх мандатів за правилом «закритих 
списків». 

Звісно ми не готові стверджувати, що усі вищезазначені 
проблеми обумовлені виключно недоліками законодавчої техніки. 
Однак їх наявність, на нашу думку, є достатнім свідченням доцільності 
виокремлення положень щодо виборчих систем у окремі розділи (або 
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навіть книгу) із застосуванням найбільш усталених у науці 
формулювань та класифікацій. Це дозволить легко, без аналізу 
окремих, точкових виборчих процедур зрозуміти логіку та зміст 
(елементний склад) виборчих систем усіма учасниками виборчого 
процесу (насамперед виборцями). 

 
Шевченко Н.С., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірантка кафедри кримінології та 
 кримінально-виконавчого права 

 
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЖЕРТВИ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 
Глобалізованому світу притаманна низка проблем, в тому числі й 

екологічних. Більшість з них мають прямий зв’язок саме зі шкідливою 
діяльністю людини. Саме тому кримінальні кодекси переважної 
більшості країн встановлюють відповідальність за вчинення найбільш 
небезпечних діянь проти довкілля. Водночас, постає питання щодо 
того, хто є жертвою таких кримінальних правопорушень, адже вони, 
зазвичай, стосуються невизначеного кола осіб та навіть можуть 
створювати реальну загрозу біологічним основам існування людства.  

В юридичній літературі різного роду аспектам кримінологічної 
віктимології присвячені роботи багатьох вчених, зокрема таких, як 
В. С. Батиргареєва, В.В. Василевич, В.В. Голіна, Б.М. Головкін, 
О. М. Джужа, О.М. Литвинов, О.В. Новіков, С.Ю. Лукашевич, 
В. О. Туляков, Л.В. Франк та інших. Однак, жертва, як одна з основних 
категорій кримінологічної віктимології, саме в контексті кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з забрудненням атмосферного повітря, не 
була предметом ретельних наукових досліджень.  

В контексті кримінальних правопорушень проти довкілля під 
жертвою слід розуміти особу або спільноту людей в будь-якій формі 
інтеграції (у тому числі народ, націю, суспільство загалом), яким 
кримінальним правопорушенням заподіяно певну шкоду (фізичну, 
моральну або матеріальну). Тобто, хоч такі кримінальні 
правопорушення безпосередньо й не спрямовані на заподіяння шкоди 
людині, все ж таки вони можуть завдавати та завдають збитків не лише 
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довкіллю, але й людям, негативно впливаючи на їх здоров’я, 
викликаючи захворювання та призводячи до летальних наслідків. У 
такому випадку потенційно жертвою може бути кожен.   

 Левова часка кримінальних правопорушень проти довкілля, 
включених до відповідного розділу Кримінального кодексу України 
(далі – КК), передбачає загибель людей як один з імовірних наслідків 
(ст. 236, ст. 237 КК) або кваліфікуючу ознаку певного кримінального 
правопорушення (ч. 2 ст. 238, ч. 2 ст. 239, ч. 3 ст. 2391, ч. 4 ст. 240, 
ч. 2 ст. 241, ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 245, ч. 2 ст. 252, ч. 2 ст. 253 
КК). Крім того, в певних статтях йдеться про створення небезпеки (чи 
загрози) для життя чи здоров’я людей (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 2391, ст. 240, 
ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242, ч. 1, ч. 3 ст. 243, ч. 1 ст. 244, ч. 1 ст. 253 КК) та 
масове захворювання (чи захворювання) людей (ч. 2 ст. 242, ч. 2 ст. 243, 
ч. 2 ст. 239 КК). Таким чином, у випадку настання конкретного 
наслідку, наприклад, загибелі чи масового захворювання, питання хто 
є жертвою такого злочину не виникає. Водночас, при створенні 
небезпеки для життя чи здоров’я людей має місце реальна загроза 
настання відповідних наслідків, однак останні не настають в силу 
певних обставин. На перший погляд в цьому разі начебто жертв немає. 
Однак чи так це? Адже у певних випадках наслідки відповідних 
кримінальних правопорушень можуть впливати на людину протягом 
тривалого часу, при цьому вона навіть не буде цього знати, а тим паче 
не буде вважати себе жертвою. Такий вплив може бути непомітний та 
довго не даватися взнаки, але з плином часу з великою імовірністю 
спричинить певні негативні наслідки (захворювання, погіршення 
самопочуття, зміни фізіологічних процесів тощо).  

Наприклад, забруднення атмосферного повітря, що є 
кримінально караним діянням за ст. 241 КК, заподіює істотну шкоду 
здоров’ю населення окремого регіону, країни чи навіть Землі. На цьому 
багаторазово наголошувала Всесвітня організація охорони здоров’я 
(далі – ВООЗ). Так, у підготованих ВООЗ нових Глобальних 
рекомендаціях по якості повітря 2021 року представлені докази шкоди, 
що завдає забруднення атмосфери здоров’ю, причому навіть при 
нижчих концентраціях забруднюючих речовин у повітрі, ніж вважалося 
раніше.  

Зокрема, негативний вплив забруднення повітря є причиною 
передчасної смерті близько 7 мільйонів людей на рік, а також 
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призводить до погіршення мільйонами людей здоров’я. В тому числі це 
стосується дітей, в яких негативні наслідки забруднення повітря 
призводять до порушення розвитку і функції легень, респіраторних 
інфекцій та  загострень астми. У дорослих осіб найпоширенішими 
причинами передчасної смерті, що зумовлюється забрудненням 
повітря, є ішемічна хвороба серця та інсульт. Крім того, дані нових 
досліджень також вказують на наявність зв’язку між забрудненням 
повітря й такими розладами здоров’я як діабет і нейродегенеративні 
захворювання. Тобто низька якість повітря є важливим фактором 
ризику як гострих, так і хронічних респіраторних, серцево-судинних та 
інших захворювань. 

Також, зважаючи на реалії сьогодення, варто зазначити, що 
забруднення повітря є фактором, який певним чином ускладнює 
ситуацію, пов’язану з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, 
викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19). 
Дослідження, що були проведені в перші місяці глобальної пандемії, 
продемонстрували прямий взаємозв’язок між рівнем забруднення 
повітря та підвищеною вразливістю людей перед цим захворюванням. 
Вважається, що особи, які мають хронічні захворювання більш схильні 
до розвитку важких форм COVID-19. Таким чином, забруднення 
атмосферного повітря є фактором, що опосередковано впливає на 
імовірність розвитку тяжкого перебігу захворювання на COVID-19.  

Отже, підвищена небезпека, всеохоплюючий характер і 
довготривалий негативний вплив забруднення атмосферного повітря на 
людей важно виміряти. За даними ВООЗ понад 90% населення Землі 
дихає забрудненим повітрям та піддається негативному впливу 
забруднюючих речовин. Таким чином, більшість людей є 
потенційними жертвами такого кримінального правопорушення як 
забруднення атмосферного повітря.  

Крім того, однією з основних категорій віктимології виступає 
поняття віктимності, тобто підвищена здатність особи чи групи осіб 
стати жертвою кримінального правопорушення. Враховуючи характер 
забруднення атмосферного повітря ніхто не застрахований від 
вірогідності стати такою жертвою, однак все ж таки існують категорії 
людей, які більш схильні до негативного впливу на здоров’я. Зокрема, 
найбільш вразливими групами населення слід назвати дітей, жінок, осіб 
похилого віку, людей з низьким рівнем доходів.  
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Нажаль й Україна не стоїть осторонь таких процесів та навіть 
входить до п’ятірки країн світу з найбільшою кількістю смертей від 
забруднення повітря. Мешканці України постійно знаходяться під 
впливом негативних наслідків забруднення атмосферного повітря.  Це 
вказує на можливість визнання їх жертвами кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря. 
Найбільшою є вірогідність стати такою жертвою у мешканців великих 
мегаполісів (Київ, Харків, Одеса тощо) та промислових регіонів чи 
районів (Маріуполь, Кривий Ріг, Запоріжжя тощо).  

Враховуючи дуже високий рівень латентності кримінальних 
правопорушень проти довкілля, важкість їх досудового розслідування 
та виявлення потерпілих можна говорити й про латентну жертву 
кримінальних правопорушень проти довкілля, тобто особу, що реально 
зазнала шкоди в результаті певного кримінально караного діяння проти 
довкілля, однак в силу різних обставин цей факт залишився поза увагою 
офіційних органів.  

Таким чином, при стрімкому зростанні рівня кримінальних 
правопорушень проти довкілля, в тому числі забруднення 
атмосферного повітря, необхідно здійснювати вивчення таких 
кримінальних правопорушень та реально оцінювати їх негативний 
вплив на людство. Нажаль, забруднене атмосферне повітря є 
«незримим вбивцею» багатьох осіб. Водночас, абсолютно позбутися 
забруднення неможливо, а отже жертви від такої діяльності неминучі.  
Подальше дослідження цього виду кримінальних правопорушень, 
удосконалення існуючих заходів їх запобігання та протидії, а також 
розробка нових, сприятиме зниженню рівня забруднення довкілля, а 
отже й зменшенню кількості жертв.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Лукашевич С.Ю.  
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ПАНЕЛЬ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ  
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ 

 
Петришина М.О., 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого, 

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

 
ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
На початку 2020 року Генеральний директор організації 

ЮНЕСКО Одрі Азулай озвучила, вражаючі на той момент, дані щодо 
кількості молоді, яка у більш, ніж 160 країнах всього світу не може 
відвідувати заняття зважаючи на закриття закладів освіти. Так, зокрема, 
Президент Німецького Союзу Вищих Шкіл (DHV) Бернгард Кемпен 
визнав, що ситуація була вкрай неочікуваною. Адже проведення лекцій 
в аудиторіях з майже 20 тисяч навчальних курсів, що проводяться у 
ФРН, стало неможливим через політику в галузі охорони здоров’я 
зважаючи на пандемію COVID-19. 

Як відомо, першими під так звані обмежувальні заходи 
потрапили університети Італії. Зважаючи на складну ситуацію, 4 
березня 2020 року Радою міністрів Італії було оголошено 
загальнонаціональний карантин. Відтак, школи та університети було 
закрито для відвідування. 

До того ж, розповсюдження вірусу відбувалося такими темпами, 
що за лічені дні досягало не лише страхітливих кількісних показників, 
а й вражало різні регіони світу. При цьому, в одних країнах взагалі не 
вводилися обмежувальні заходи (а якщо і вводилися, то не охоплювали 
всі сфери суспільного життя), у той час, як в інших вводилися 
достатньо швидко і не завжди повністю продумано. Хоча, за умов, що 
склалися на той момент, навряд чи можна було прорахувати всі 
можливі наслідки і встигнути підготуватися. 

Так, дані різних навчальних закладів, союзів вищих шкіл, 
урядових сайтів країн світу, свідчать про те, що пропонувалося навіть 
просто не проводити заняття протягом весняного семестру. Проте, 
зважаючи на можливі значні втрати (час, неотримані знання, навички 
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тощо) на шляху до здобуття професійної освіти, керівництвом 
більшості університетів приймалися рішення щодо зміни форм 
навчання. 

Так чи так, а перехід до повної дистанційної форми відбувся. Слід 
констатувати той факт, що такий перехід відбувався не безперешкодно, 
адже студенти і викладачі змушені були уникати або звести до 
мінімуму особисті зустрічі, а будівлі університетів були зачинені, 
доступ до бібліотек, а інколи й гуртожитків був закритий або значно 
обмежений (за запитом тощо). 

Відтак, навчальні матеріали (лекції, підручники, навчальні 
посібники, завдання для самостійної роботи) студенти отримували 
через інтернет, а викладачі записували відео лекції. Так, незалежно від 
регіону світу (сьогодні це не має ключового значення, але є й винятки 
– регіони, які й так мали труднощі в питаннях організації освітнього 
процесу), можна стверджувати, що такі кардинальні і раптові зміни не 
були сприйняті з легкістю, а скоріше, навпаки, – як шокуючі. Проте, 
крім суто психологічних, виникли й технічні проблеми. 

За даними сайту osvita.ua, а також наукових та науково-
практичних конференцій з цього приводу, в Україні у сфері організації 
освітнього процесу за умов карантину було виявлено проблеми, 
зокрема, щодо: 

1) цифрових навичок (питання, пов’язані із простим незнанням 
наявних ресурсів, технологій, можливостей, а також відсутністю 
досвіду їх використання; питання, що стосуються неготовності 
викладачів старшого віку використовувати нові технології тощо); 

2) методики викладання (йдеться як про загалом застарілі методи 
викладання, які по суті часто є простим механічним 
відтворенням/повторенням інформації (за відомим висловом Овідія: 
«Повторення – мати навчання, але й притулок для ледарів»), що аж ніяк 
не сприяє осягненню, глибшому засвоєнню, проникненню в суть 
проблеми, так і про фактичну (як виявилося) неготовність до 
сприйняття й переходу до сучасних методик; крім того, суттєво 
постраждали університети, отримання знань /навичок в яких базується 
на практичному досвіді (проведення операцій; вивчення двигунів; 
здійснення хімічних дослідів і т. ін.); 

3) навантаження викладача і студента (проблема торкнулася, 
насамперед, сумлінних викладачів, які не бажали так легко 
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відмовлятися від якості навчального процесу, а також студентів, які так 
само були готові підтримувати високий рівень знань / отримання 
навичок, через що виникали проблеми, пов’язані з надмірним 
навантаженням, пошуком часу на всі форми і види робіт); 

4) академічної доброчесності (цілком очевидно, що перехід до 
дистанційного навчання, проблеми з навантаженням, неможливістю / 
незнанням / невмінням отримувати достовірну інформацію, проводити 
її обробку, використання для цілей навчання, проста нестача часу, часто 
психо-емоційний стрес спричинений ажіотажем навколо пандемії тощо 
призводили до зниження рівня академічної доброчесності та/ або 
необхідності витрачати зайвий час, емоційні, фізичні, інтелектуальні 
зусилля задля якісної підготовки/перевірки відповідних робіт тощо); 

5) автономії університетів (нажаль, як показала практика, 
більшість навчальних закладів вищої освіти виявилися неготові / 
неспроможні / обмежені у прийнятті власних рішень щодо організації 
навчального процесу, що й посприяло триваючому стану шоку через 
раптові і термінові зміни, а часто їх недостатня обґрунтованість та 
виваженість); 

6) ряд інших більш специфічних проблем (залежно від 
місцевості, рівня розвитку закладу освіти, виду освітніх послуг, рівня 
самостійності тощо). 

Не можна не погодитися з тим фактом, що і Уряд, і Міністерство 
освіти і науки України вживали і вживають заходів, а також 
відбувається поступова адаптація до умов та обставин, що склалися. 
Натомість однобокість оцінки таких заходів, на наш погляд, так само є 
непродуктивною. Відтак, зважаючи на стан справ, а також беручи до 
уваги рекомендації центральних органів виконавчої влади, накази 
керівників закладів вищої освіти, було прийнято рішення про їх 
пристосування до конкретних умов. 

Так, зокрема, за час карантину, як науково-педагогічним 
працівником, доцентом кафедри державного будівництва, було 
підготовлено, розміщено, прочитано лекції (у Google classroom, на 
платформі Zoom тощо), завдання до практичних занять, завдання для 
самостійної роботи, тестові підсумкові завдання, тести (до іспиту), 
методичні рекомендації щодо організації навчального процесу, 
проведено іспити на базі moodle (за денною та заочною/дистанційною 
формами навчання), оновлено ряд навчально-методичних посібників (у 
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тому числі на базі moodle, АСУ університету тощо), а також розроблено 
нові, опрацьовано та оцінено достатньо велику кількість різних 
студентських наукових робіт (курсові роботи, тези наукових доповідей 
і повідомлень, наукових статей, підготовлено онлайн виступи тощо), 
розроблено (спільно з викладачами кафедри) критерії оцінювання, які 
відповідають умовам дистанційного навчання, примірні переліки 
документів практики в органах державної влади та місцевого 
самоврядування (у тому числі онлайн/з обмеженим доступом до місця 
проведення практики тощо), проведено навчання практичних 
працівників органів місцевого самоврядування в якості тренера 
освітньої сертифікатної програми, а також підвищено кваліфікацію як 
науково-педагогічного працівника, у тому числі, й за допомогою 
зарубіжних програм. При цьому, одноособово, а також у складі робочих 
груп брала активну участь у підготовці, формуванні, опрацюванні, 
внесенні зміно тощо над означеними вище формами та видами робіт з 
різних дисциплін, що викладаються на кафедрі: «Державне 
(конституційне) право зарубіжних країн»; «Нормопроектувальна 
техніка та державна реєстрація нормативно-правових актів»; 
«Муніципальне право» та ін. Робота над відповідями на запити органів 
та посадових осіб державної влади, місцевого самоврядування 
продовжувалася в дистанційному режимі. Участь у різних наукових та 
науково-практичних не постраждала, а навпаки – якісно та кількісно 
покращилася (конференції, конкурси, гранти тощо). 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що заклади вищої освіти 
України, тим більше в умовах реформування різних сфер державно-
політичного життя, виявилися не готовими до проблем, пов’язаних із 
наданням освітніх послуг під час пандемії. Проте, слід констатувати 
факт, що криза стала свого роду стимулюючим фактором для 
подальшого росту та розвитку, про що свідчать результати 
соціологічних опитувань студентів та працівників закладів освіти, а 
також зростання ініціативи та активності, прискорення вирішення 
збільшених обсягів питань, при тому, що це не відобразилося на якості 
вирішення поставлених завдань. 
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СТАТУТНА НОРМОТВОРЧІСТЬ ГРОМАД  

В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄКРОПИ 
Для переважної більшості країн Центрально-Східної Європи на 

сьогодні характерна чотириланкова правова основа місцевого 
самоврядування: Конституція, як Основний закон суспільства і 
держави – закріплює керівні, основоположні засади місцевого 
самоврядування. Загальновизнані принципи і норми міжнародного 
права та міжнародні договори, щодо яких є згода на обов’язковість для 
даної держави, – визначають міжнародно-правові стандарти місцевого 
самоврядування і муніципальної демократії. Закони, які регулюють 
питання організації й функціонування місцевого самоврядування. 
Підзаконні нормативно-правові акти, що регламентують питання 
місцевого самоврядування - акти глави держави, уряду, центральних 
органів виконавчої влади, локальні акти. 

При цьому особливе місце посідають нормативно-правові акти, 
прийняті органами місцевого самоврядування та їх посадовими 
особами (зокрема, статути громад, рішення представницьких і 
виконавчих органів місцевого самоврядування, акти очільників 
місцевого самоврядування тощо).  

Вищеназвана чотириланкова структура правової основи 
місцевого самоврядування повною мірою стосується Польщі, 
Угорщини та Чехії. 

Серед усього розмаїття локальних нормативно-правових актів, 
що становлять правову основу місцевого самоврядування в країнах 
Вишеграду, слід відзначити статути громад. Вони являють собою 
основні локальні нормативно-правовий акти, якими регулюється 
структура, повноваження та порядок діяльності громади, її органів та 
посадових осіб.  

Значний досвід у впровадженні статутів громад має Республіка 
Польща. У Законі «Про гмінне самоврядування» проголошується: 
«Устрій гміни визначається її статутом. Проект статуту гміни, що має 
понад 300 000 жителів, підлягає узгодженню з Головою Ради Міністрів 
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за поданням міністра у справах публічної адміністрації (ч. 1 ст. 3). 
Статут ґміни підлягає оприлюдненню у воєводському урядовому 
віснику (ч. 2 ст. 22) і визначає: 1) порядок створення, об’єднання, 
поділу і скасування так званих «допоміжних одиниць», тобто солтівств, 
районів, мікрорайонів (ч. 3 ст. 5); 2) порядок доступу до документів 
органів місцевого самоврядування і користування ними (ч. 3 ст. 11 b); 
3) порядок і принципи діяльності контрольної (ревізійної) комісії ради 
(ч. 5 ст. 18 a); 4) внутрішню організацію і порядок роботи органів 
місцевого самоврядування гміни (ч. 1 ст. 22); 5) порядок управління і 
користування комунальною власністю «допоміжними одиницями» (ч. 
1 ст. 48); 6) повноваження «допоміжних одиниць» у веденні фінансових 
справ у межах бюджету гміни (ч. 3 ст. 51); 7) принципи участі голови 
виконавчого органу «допоміжної одиниці» в роботі ради без права 
голосу (ст. 37 d); 8) порядок діяльності депутатських клубів (груп, 
фракцій) (ч. 2 ст. 23).  

«Допоміжні одиниці» (райони, мікрорайони) можуть мати 
власний статут, але його приймає загальноґмінна рада за погодженням 
із жителями відповідної одиниці. Такий статут закріплює назву й 
окреслює територіальні межі «допоміжної одиниці», визначає 
принципи і порядок виборів у ній, організацію і функції (завдання) її 
органів, межі делегованих громадою (ґміною) повноважень, межі і 
форми контролю та нагляду органів місцевого самоврядування громади 
над органами «допоміжної дільниці» (ст. 35). Крім того об’єднання 
(союз) громад може мати свій статут, який приймається абсолютною 
більшістю голосів рад зацікавлених громад. Такий статут повинен 
містити назву об’єднання, учасників, тривалість існування об’єднання, 
завдання, органи та їх структуру і порядок діяльності, принципи 
користування об’єктами й установами об’єднання (ст. 67).   

Заслуговує на увагу той факт, що розвиток польського 
муніципального статутного процесу мав багато спільного з 
українським. Подібно до того, як це було в Україні кількома роками 
пізніше, польські громади спочатку не знали, як розробляти і приймати 
свої статути, а тому група експертів під керівництвом Я. Лянґа 
розробила в 1990 р. модельний статут, який мав стати орієнтиром для 
розробників статутів в окремих громадах, а також зразком для воєводи 
і Ради Міністрів, коли б вони розглядали статути для міст із 
чисельністю населення понад 300 тис. осіб. Однак цей проект, так само, 
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як і в Україні, викликав доволі різку критику.  
Статутний процес у Польщі розвивався таким чином, що статути 

досить швидко «застарівали» – певною мірою через розвиток 
законодавства про місцеве самоврядування, а частково – через 
еволюцію бачення того, як має виглядати статут. Переломним у даному 
контексті виявився період 2002-2003 рр. Саме тоді масово почали 
прийматися нові статути. Поступово зникала практика регулювати у 
статуті питання, присвячені місцевому референдуму, адже здебільшого 
вони дублювали положення загальнодержавного законодавства про 
місцеві референдуми. Тривалий час практикувалося наводити у 
статутах тексти присяги місцевих депутатів чи війтів, відмінні від 
передбачених законодавством, але після 2003 р. такого вже практично 
не траплялося. Різниці між статутами здебільшого виявляються в 
доволі несуттєвих питаннях (зазвичай, пов’язаних зі структурою та 
порядком роботи представницького органу). У Польщі обов’язковість 
прийняття статутів гмінами ґрунтується на тому, що вони є 
юридичними особами. Оскільки за Цивільним кодексом Республіки 
Польща статут є підставою для діяльності юридичної особи, то й гміни 
зобов’язані приймати власні статути.  

Загалом, перебіг запровадження статутної нормотворчості на 
муніципальному рівні у Польщі та Україні розвивався схожим чином. 
Привертає увагу той факт, що після 10-12 років статутного процесу в 
Польщі спостерігалися якісні зміни в підходах до розроблення статутів. 
В Україні майже стільки ж часу виявилося потрібним, аби тільки 
інтенсифікувати процес прийняття статутів, хоча їхня якість і 
продуманість також поліпшилися (передусім завдяки інтернет-
ресурсам). На думку О.Д. Лазор і Д.Д. Заяць, статути територіальних 
громад Польщі можуть слугувати зразком для чіткості і лаконічності 
формулювання статутних положень. 

У Чехії локальна нормотворчість спирається на § 11 Закону «Про 
обці», що передбачає право органів місцевого самоврядування 
здійснювати нормативне регулювання на підставі закону та в межах 
своїх повноважень. При цьому право на прийняття 
загальнообов’язкових правових приписів визнається невід’ємною 
(«природною») складовою правового статусу муніципалітетів як 
суб’єктів володарювання. Чинний Закон «Про обці» визначає лише 
тематичні напрями, в межах яких муніципалітети можуть самостійно 
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здійснювати нормативне регулювання без додаткових санкцій з боку 
держави; для всіх цих тематичних напрямів існує лише одна загальна 
умова: відповідні рішення мають стосуватися питань, що становлять 
інтерес для членів громади, тобто стосуватися питань місцевого 
значення.  

При цьому власні статути мають тільки так звані статутні міста 
(statutární město) з населенням понад 40 000 жителів; таких на сьогодні 
налічується 26. Зміст згаданих статутів охоплює, здебільшого, наступні 
питання: територія міста; статус городян; органи міського 
самоврядування, їх власні й делеговані повноваження; правовий статус 
районів міста; власні й делеговані повноваження районних у місті 
органів влади; міське майно; доходи й видатки міського бюджету. 

В Угорщині локальна нормотворчість органів місцевого 
самоврядування теж визнається, але в умовах фактичного повернення 
до централізації сфера такої нормотворчості закономірно звужується, а 
практика прийняття статутів громад взагалі відсутня. 

 
Єпур М.В., 

Одеський національний морський університет, 
Навчально-науковий морський гуманітарний інститут 

к.ю.н., доцент 
 

ТОТАЛІТАРНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ХХІ СТ.: 
ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ 
Термін «тоталітаризм» виник у 20-і рр. ХХ ст. у працях 

італійських політичних і громадських діячів. Уперше він прозвучав у 
1923 р. від ліберального громадського діяча Дж. Амендоли у контексті 
критики на адресу режиму Б. Муссоліні, однак у 1926 р. був 
підхоплений теоретиком фашизму Дж. Джентіле вже у схвальному 
значенні. Офіційного доктринального характеру цей термін набув у 
статті Б. Муссоліні «Доктрина фашизму» (стаття була опублікована у 
1932 р., сучасні дослідники її автором вважають Дж. Джентіле). 
Б. Муссоліні писав, що тоталітарний режим означає «все у рамках 
держави, нічого поза державою, нічого проти держави». Після падіння 
фашистського політичного режиму зусиллями З. Бжезінського, 
Х. Арендт, Р. Арона, Е. Канетті та інших було сформульовано ознаки 
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такого режиму. Основними рисами тоталітаризму як політичного 
режиму визначаються: наявність єдиної державної ідеології, яка 
становить основу всієї політичної системи суспільства; наявність однієї 
партії (як правило, очолюваної диктатором), що зрощується з 
державним апаратом та таємною поліцією; монополія на засоби масової 
комунікації, на озброєння; централізована планова економіка; вкрай 
потужна роль державного апарату, адміністративний контроль над 
здійсненням правосуддя; проникнення держави у всі сфери життя 
суспільства; відсутність плюралізму в засобах масової інформації, 
жорстка ідеологічна цензура всіх легальних каналів надходження 
інформації, програм середньої та вищої освіти, кримінальна караність 
розповсюдження незалежної інформації; існування потужноідержавноі 
пропаганди, маніпуляція масовою свідомістю населення; заперечення 
традицій, у тому числі традиційної моралі, підміна її норм «новими» 
засобами, які відповідають втіленню тоталітарної ідеї (наприклад, 
побудові комунізму, тисячолітнього рейху тощо); масові репресії, що 
здійснюються силовими структурами, які знаходяться під повним 
контролем глави держави; знищення індивідуальних прав і свобод; 
майже тотальний контроль правлячої партії над збройними силами та 
поширенням зброї серед населення; експансіоністська зовнішня 
політика; прагнення стерти всі межі між державою, громадянським 
суспільством і особистістю. Такі риси тоталітарного політичного 
режиму сприяють формуванню у суспільстві стану соціальної 
небезпеки, відсутності збалансованості інтересів всіх суспільних страт. 
З іншого боку, маніпуляція свідомістю населення втлумачує у масову 
свідомість ідею про безгрішність, мудрість, харизматичність влади, тож 
пересічна людина втрачає здатність мислити критично і не звикає брати 
на себе відповідальність за власне життя, покладаючи сподівання на 
владу.  

Протягом ХХ ст. різновидами тоталітарних політичних режимів 
були фашистський, комуністичний, диктаторський (із його 
різновидами у вигляді режимів військової диктатури), 
фундаменталістський (режим релігійного фанатизму). Історичний 
період існування фашистського, комуністичного та військово-
диктаторського політичних режимів, незважаючи на застосовувані 
ними жорсткі методи управління,тривав недовго. Вони зникли, 
оскільки створений ними спосіб і стиль життя виявився 
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непродуктивним і не витримав конкуренції із суспільствами відкритого 
типу. Однак було б передчасним вважати, що тоталітарні політичні 
режими остаточно відійшли у минуле. І сьогодні можна спостерігати 
спорадичні сплески неототалітаризму у різних точках земної кулі. 
Одним із найбільш небезпечним для людства є фундаменталістський 
політичний режим, що існує в ортодоксальних мусульманських 
країнах. Такому режиму властиві політичний радикалізм та екстремізм. 
Ідеологія мусульманського фундаменталізму побудована на визнанні 
гріховним, а значить, таким, що підлягає знищенню, всього, що не 
згадане у Корані як схвалене Аллахом. Панує жорсткий контроль 
релігійних лідерів над ідеологією спільноти та поведінкою її членів. 
Такий політичний режим отруює свідомість населення, культивуючи 
нетолерантність, агресивність і зневагу до представників інших релігій 
та конфесій, релігійний ізоляціонізм. Практика терору, що проводиться 
мусульманськими фундаменталістами ІДІЛ, є небезпечною для 
людства. 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. позначився формуванням 
неототалітарних режимів на теренах пострадянських республік. 
Колишні радянські республіки Середньої Азії та Азербайджан яскраво 
виявляють тенденцію до формування і вкорінення недемократичних 
політичних режимів. Особливо жорсткими режимами серед цієї групи 
країн відрізняються Азербайджан та Туркменістан.  

У цих країнах населення має можливість брати участь у виборах 
представницьких органів влади, але виборчі закони та процедура 
виборів і підрахунку голосів не дозволяють волевиявленню народу 
реально впливати на результат. У вказаних країн існує однопартійна 
система. Як варіант, формально може існувати багатопартійність, але 
реальна можливість отримати доступ до влади наявна лише для одної 
партії. Виконавча влада має практично необмежені повноваження, 
економіка контролюється державою або уповноваженими нею 
олігархами. Обмежується свобода преси, відсутня дієва та незалежна 
від адміністрації судова система, переслідується опозиція аж до її 
фізичного знищення. При цьому тоталітарні режими не відрізняються 
ані політичною, ані економічною ефективністю, оскільки правлячі 
еліти формуються не за меритократичним принципом. Основою 
політичного життя є жорсткий контроль з боку влади.  

В Азербайджані, на думку сучасних дослідників, під прикриттям 
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демократичної риторики відбуваються широкомасштабні дії влади з 
придушення опозиції, концентрації ключових сфер економіки в руках 
вузької групи чиновників-олігархів, монополізації всієї влади в руках 
президента. Із передачею президентської влади від батька – Гейдара 
Алієва – до сина Ільхама Алієва вона набула династичного характеру. 
Тож у країні вибудувана тоталітарна модель жорсткої ієрархізованої 
недемократичної влади, на вершині якої одноосібно стоїть президент. 

Ще далі пішов режим президента С. Ніязова, який ще за життя 
був оголошений Туркменбаші Великим – главою всіх туркменів. 
Протягом його перебування при владі склався культ його особи. 
Найбільш одіозними проявами такого культу стали встановлення більш 
ніж 14 тисяч статуй та погрудь С. Ніязова, у тому числі золотих, 
перейменування місяців року на честь членів його сім’ї, поміщення 
портрету його коня на герб Туркменістану, початок шкільних занять з 
клятви школярів на вірність Туркменбаші, заохочення до 
розповсюдження чуток про надзвичайні можливості президента, 
наприклад, здатність вбивати поглядом на льоту муху, викликати чи 
припиняти дощ тощо. Тож сакралізація особи президента виходила за 
межі здорового глузду. Культ особи здійснювався на тлі 
широкомасштабних репресій по відношенню до вчорашніх товаришів 
по владі і призначенням нових, які також не були впевнені щодо свого 
найближчого майбутнього. Згорталися освітні та медичні програми, 
заборонялися базові права та свободи населення. Прихід до влади Г. 
Бердимухамедова не змінив політичного режиму в державі. З 2007 р. 
він є беззмінним президентом Туркменістану; для легітимації 
безстроковості його влади парламентом було внесено поправки до 
Конституції країни.  

Така політика стає можливою внаслідок відсутності у державі 
матеріально забезпеченого, а відтак і автономного від влади середнього 
класу, що є базою для громадянського суспільства. Тому нерідко 
тоталітарні політичні режими формуються у країнах, в яких 
демократизація є передчасною, тобто впроваджується без 
підготовленого соціального підґрунтя. Однак у сучасному світі 
тоталітарний політичний режим не може бути тривалим, оскільки він 
невідворотно призводить лідера-диктатора до втрати зв’язку з 
реальністю та перенесенням в ілюзорний світ, до виникнення 
непохитної впевненості у власній мудрості, надзвичайності тощо. Тож 
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тоталітарний політичний режим в умовах безальтернативної безмежної 
влади втрачає здатність адекватно сприймати суспільні зміни та 
політичні виклики, що, врешті-решт призводить до його деградації та 
втраті керованості суспільством.  

 
Фролов О.О., 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., доцент кафедри державного будівництва 
 

СУТНОСТІ ПРИНЦИПІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
Для сучасної демократичної держави наявність інституту 

місцевого самоврядування, тобто такої системи організації влади на 
місцях, за якою місцеві громади – об’єднання жителів міста, села, 
територіальної одиниці – мають реальну можливість через різні форми 
самостійно, незалежно від держави розв’язувати місцеві проблеми, що 
стосуються організації життя міста, села, територіальної одиниці – є 
неодмінною. Однією з об’єктивних причин необхідності існування у 
сучасній державі інституту місцевого самоврядування є теоретична 
ймовірність наявності розбіжностей на місцях (наприклад, у 
конкретному населеному пункті) інтересів держави 
(загальнонаціонального інтересу) й інтересів конкретної громади. 
Інститут місцевого самоврядування покликаний розумно узгоджувати 
ці розбіжності. Інша причина – практична неможливість центрального 
державного регулювання усіх без винятку проблем, що виникають на 
місцях. Чим краще відпрацьована система місцевого самоврядування, 
чим менша ймовірність появи гострих протиріч між інтересами 
держави і місцевих громад, тим менше одержавлене місцеве життя. 

Місцеве самоврядування, як свідчить досвід розвинутих країн 
світу, не може існувати поза сферою певних загальних нормативних 
вимог (принципів), що відповідають гуманістичній природі 
національної державності, загальнолюдським цінностям і 
демократичним ідеалам. Принципи, забезпечують стійкість 
конституційного ладу України, відображають вимоги об’єктивних 
закономірностей і тенденцій розвитку суспільства, є ефективним 
системоутворюючим фактором. Характеристика місцевого 
самоврядування як багатогранного, комплексного політико-правового 
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явища може бути повноцінною лише при розкриті його принципів.  
За своєю природою принципи місцевого самоврядування 

належать до сфери правової ідеології; це – певна система базових 
політико-правових ідей концептуального характеру, що стосуються 
даної підсистеми публічної влади. Принципи місцевого 
самоврядування якби виконують роль узагальненого орієнтиру 
муніципально-правової ідеології.  

Важливою ознакою принципів місцевого самоврядування 
виступає об'єктивна обумовленість, яка передбачає їх відповідність 
характеру та існуючому стану розвитку суспільних відносин, а також 
економічним, політичним, ідеологічним процесам, реально існуючим у 
суспільстві. Принципи мають установчий характер, тобто покликані 
створити умови для функціонування й розвитку всіх суб’єктів 
місцевого самоврядування. Вони інтегрують, об’єднують і 
уможливлюють існування інших муніципально-правових інститутів. 

Принципи місцевого самоврядування є певною «системою 
координат», в межах якої здійснюється й розвивається місцеве 
самоврядування. У них синтезуються теоретичні й практичні основи 
місцевого самоврядування, його найбільш істотні властивості, риси, 
ознаки й критерії; вони є необхідною передумовою правильного 
застосування норм муніципального права, прийняття законних і 
обґрунтованих рішень.  

Крім того, принципи місцевого самоврядування 
характеризуються  за допомогою наступних ознак: а) фундаментальний 
узагальнюючий характер; б) нормативність; в) визначеність та 
категоричність; г) постійність дії; д) загальна визнаність; ж) 
сконцентрованість положень; з) стійкість.  

Загальні принципи є основними засадами організації й 
функціонування всіх або переважної більшості органів публічної влади 
та їх посадових осіб. Вони є неоднорідними за змістом, формою 
закріплення, місцем у загальній системі принципів та іншими 
юридичними ознаками, а тому можуть бути розподілені принаймні на 
дві значні групи: а) принципи організації та здійснення публічної влади 
в Україні; б) загальні принципи місцевого самоврядування, тобто такі, 
що охоплюють всі аспекти організації і функціонування місцевого 
самоврядування. 

Максимально узагальнені, первинні принципи, що мають 
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фундаментальний політико-правовий характер і характеризують 
суспільний і державний лад в цілому, називаються засадами 
конституційного ладу і сформульовані здебільшого у Розділі І 
Конституції України. До таких належать принципи народного і 
державного суверенітету, найвищої соціальної цінності людини, 
демократизму, верховенства права, визнання й гарантування місцевого 
самоврядування, законності, гласності, визнання міжнародно-правових 
стандартів тощо.  

Підводячи підсумок, слід зазначити, що для нашої країни 
зазначена проблематика актуалізується здійсненням муніципальної 
реформи, удосконалення системи державного управління в питаннях 
централізації та децентралізації влади, збалансованості 
загальнодержавних інтересів з інтересами регіонів та територіальних 
громад, стимулювання економічного зростання територій. Тому , 
новітній етап державного та муніципального будівництва в Україні 
характеризується активізацією дій щодо якісного оновлення державної 
політики щодо підтримки й гарантування місцевого самоврядування, 
концентрацією зусиль політиків, вчених і громадськості на формуванні 
концептуально зрілої, структурно гармонійної та узгодженої з 
вітчизняними традиціями і міжнародно-правовими стандартами нової 
динамічної моделі конституційно-правового регулювання місцевого 
самоврядування в Україні. Передумовою досягнення бажаної мети є 
консолідація політичних сил, продукування виважених, юридично і 
науково обґрунтованих варіантів конституційного реформування в 
рамках Конституційної Комісії та їх широке обговорення у суспільстві. 

 
Шевченко О.А., 

Національна академія Служби безпеки України, 
к.ю.н., докторант 

 
СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ 

УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
На початку XXI століття у світі відбуваються кардинальні 

трансформації, що супроводжуються зміною геополітичних 
конфігурацій. Глобальна безпекова криза останніх десятиріч, а для 
України особливо з 2014 року, стала черговим викликом як 
Європейській спільноті, так і світовій цивілізації, обумовила 
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невизначеність перспектив глобальної та національних економік, 
прискорила пошук шляхів модернізації суспільних систем та 
винайдення нових, сучасних і дієвих підходів до безпеки. Також, 
вказана криза у поєднанні з поширенням короноризи 2020-2021 років 
виявила глибинні вади глобальної економічної моделі, сприяла 
усвідомленню необхідності системних змін світового економічного і 
соціального порядку. 

На тлі посилення загроз і зростання нестабільності у світі 
постають нові виклики міжнародній безпеці у сировинній, 
енергетичній, фінансовій, інформаційній, екологічній, продовольчій та 
інших важливих сферах. 

Такі загрози, як поширення зброї масового ураження, 
міжнародний тероризм, транснаціональна організована злочинність, 
нелегальна міграція, піратство, ескалація міждержавних і 
громадянських конфліктів, а також поширення коронавірусної хвороби 
стають дедалі інтенсивнішими, охоплюють нові регіони і держави. 
Зростають регіональні загрози міжнародній безпеці, які за своїми 
негативними наслідками можуть мати потенціал глобального впливу. 

Спостерігається небезпечна тенденція перегляду національних 
кордонів поза нормами міжнародного права. Застосування сили і 
погрози силою повернулися до практики міжнародних відносин, у тому 
числі в Європі. 

Різновекторні геополітичні впливи на Україну в умовах 
неефективності гарантій її безпеки, «заморожених» конфліктів біля її 
кордонів, анексія частини території, збройний конфлікт на сході країни, 
а також критична зовнішня залежність національної економіки 
обумовлюють уразливість України, послаблюють її роль на 
міжнародній арені та виштовхують на периферію світової політики. 

Отже, такий стан справ змушує заново оцінити рівень і вплив 
загроз життєво важливим інтересам України, визначитися у 
стратегічних пріоритетах політики національної безпеки та напрямах 
удосконалення механізмів їх реалізації. 

Наголосимо, що стратегічною метою політики національної 
безпеки України на протязі років незалежності є забезпечення 
державного суверенітету та територіальної цілісності, національної 
єдності на основі демократичного поступу суспільства і держави, 
додержання прав і свобод людини і громадянина, створення умов для 
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динамічного зростання економіки, забезпечення європейських 
соціальних стандартів і добробуту населення, що було прямо чи 
опосередковано імплементовано у відповідних Стратегіях національної 
безпеки України протягом років незалежності. 

Так, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про національну 
безпеку України» № 2469-VIII від 21.06.2018 року Стратегія 
національної безпеки України (далі – Стратегія) - документ, що 
визначає актуальні загрози національній безпеці України та відповідні 
цілі, завдання, механізми захисту національних інтересів України та є 
основою для планування і реалізації державної політики у сфері 
національної безпеки. 

Визначимо, що головною метою Стратегії є забезпечення такого 
рівня національної безпеки, який би гарантував поступальний розвиток 
України, її конкурентоспроможність, забезпечення прав і свобод 
людини і громадянина, подальше зміцнення міжнародних позицій та 
авторитету Української держави у сучасному світі.  

Слід зауважити, що протягом перших 16 років незалежності 
нашої держави ми не мали затвердженої на рівні вищого керівництва 
країни Стратегії національної безпеки України. 

Перша Стратегія була затверджена указом Президента України 
№ 105/2007 від 12 лютого 2007 року. Правовою основою її розробки та 
реалізації стали Конституція України, Закон України «Про основи 
національної безпеки України», інші закони України та міжнародні 
угоди, ратифіковані Верховною Радою України, які в сукупності на той 
час  визначали засади політики держави у сфері національної безпеки. 

У 2012 році була затверджена друга Стратегія національної 
безпеки України, хоча по суті це була оновлена редакція Стратегії від 
2007 року. Так, зокрема, відповідно до указу Президента України  № 
389/2012 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної 
безпеки України» були внесені зміни до Стратегії національної безпеки 
України, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 2007 
року №105/2007 та відповідно Рада національної безпеки і оборони 
України схвалила своїм рішенням проект нової редакції Стратегії 
національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється». 

У жовтні 2014 року Президент України підписав розпорядження 
«Про підготовку проекту позачергового Послання Президента України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 
України у сфері національної безпеки» із визначенням нової Стратегії 
національної безпеки України. Отже, третю Стратегію національної 
безпеки України було затверджено 26 травня 2015 року Указом 
Президента України №287/2015. Основою її формування стало рішення 
Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію 
національної безпеки України», прийняте 6 травня 2015 року. 

Чинна Стратегія національної безпеки України «Безпека людини 
– безпека країни» затверджена Указом Президента України від 14 
вересня 2020 року № 392/2020.  

Не вдаючись до глибокого порівняльного аналізу попередніх 
Стратегій, зауважимо, що вони безумовно були і є невід’ємним 
елементом державотворення нашої країни, який чітко визначає 
пріоритети державної політики у сфері національної безпеки, сутність 
і рівень загроз національним інтересам нашої держави, шляхи і засоби 
їх захисту. 

В цілому, нова Стратегія національної безпеки України значною 
мірою усуває досі існуючу концептуальну невизначеність і 
суперечливість в оцінках реальних та уявних загроз і викликів, які 
постали перед нашою державою, а також шляхів і засобів ефективної 
їм протидії. У разі успішної реалізації норм і положень цієї Стратегії 
можна сподіватися на зміцнення позицій України у протидії 
різноманітним зовнішнім та внутрішнім чинниками, які загрожують її 
функціонуванню та розвитку як сучасної демократичної і суверенної 
держави. 

Підбиваючи підсумки, видається доцільним зробити наступні 
висновки: 

1. Україна прагне миру. Мир – запорука розвитку України. 
Встановлення миру, відновлення суверенітету і територіальної 
цілісності України у межах її міжнародно-визнаного державного 
кордону - найвищий пріоритет держави. 

2. Ухвалені протягом років незалежності нашої держави Стратегії 
національної безпеки України не стали керівним документом для 
практичної діяльності органів державної влади, чому завадили їхня 
зосередженість на досягненні короткострокових політичних і 
економічних цілей, нехтування потребами стратегічного розвитку 
суспільства і держави. Внаслідок цього посилилися загрози 
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національній безпеці, послабилася спроможність України захищати 
свої національні інтереси. 

3. Всі Стратегії національної безпеки України як елементи 
державотворення визначали і визначають загальні принципи, 
пріоритетні цілі, завдання і механізми захисту життєво важливих 
інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 
загроз, але незважаючи на значні здобутки від реалізації вказаних 
Стратегій на різних етапах розвитку нашої держави, залишається 
невирішеною проблематика, що пов’язані зі створенням максимально 
ефективної системи забезпечення економічної безпеки держави, як на 
рівні законодавчого закріплення, так і у сфері функціонування 
відповідних компетентних державних органів. 

 
Левченко А.В., 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», 

аспірантка кафедри конституційного 
та кримінального права 

 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ 

КОРЕСПОНДЕНЦІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

Сучасний етап розвитку правової системи України визначається 
спрямуванням на повноцінне входження до європейського правового 
простору, основу якого становить право Європейського Союзу. При 
цьому шлях України до європейської інтеграції та, відповідно, 
адаптація вітчизняного законодавства до європейських норм, має свою 
специфіку. Дійсно, останнім часом у досягненні відповідності 
українського законодавства до європейського права мають місце 
проблеми адаптації законодавства та врахування європейського 
досвіду в національній правовій системі. Як зазначає О.А. Дегтяр, 
створюючи національну державну правову систему у відповідності до 
європейських норм, потрібно одночасно з адаптацією вже існуючих 
законів, приймати нові, узгоджені з законодавством Європейського 
Союзу, законодавчі акти. Беззаперечно, процес адаптації законодавства 
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вимагає також злагодженої співпраці всіх гілок державної влади. Тому, 
говорячи про процес адаптації українського законодавства до правових 
норм Європейського Союзу необхідно охоплювати досить широке коло 
питань, які нерозривно пов’язані як з правовою основою 
функціонування державної влади в Україні, так і з правовим підґрунтям 
прав і свобод людини і громадянина. 

Тож дослідження проблем адаптації національного 
законодавства до норм права Європейського Союзу дійсно є 
актуальним та нагальним з огляду на тривалий шлях входження 
України до європейського правового простору. 

З метою реалізації стратегічних цілей України щодо 
забезпечення входження її до Європейського Союзу 29 серпня 2019 
року у Верховній Раді України ІХ скликання було створено Комітет 
Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським 
Союзом (далі – Комітет). До предметів його відання, серед іншого, 
належать адаптація українського законодавства до законодавства 
Євросоюзу, оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим 
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та надання згоди 
на обов’язковість міжнародних договорів України з Європейським 
Союзом та його державами-членами, денонсація міжнародних 
договорів України. 

Така діяльність Комітету стосується і національного 
законодавства у сфері конституційного права на таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Так, 
Комітетом було надано висновок щодо проекту Закону України «Про 
поштовий зв'язок» (р. №4353 від 10 листопада 2020 року). У висновку 
Комітетом, окрім іншого, викладено позицію щодо відповідності 
законопроекту праву Європейського Союзу. Так, було зазначено, що 
проект закону не повною мірою враховує вимоги Директиви 97/67/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 1997 року про спільні 
правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг 
Співтовариства та вдосконалення якості послуг та зобов’язання 
України в рамках Угоди про асоціацію. Зазначається, що відповідно до 
положень Директиви 97/67/ЄС низка термінів, які вживаються в 
проекті закону, потребують подальшого уточнення. В проекті закону 
також відсутні положення про умови доступу до поштової мережі, 
передбачені статтею 11а Директиви, у тому числі зазначення того, що 
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доступ до мережі охоплює щонайменше доступ до елементів поштової 
інфраструктури чи послуг, які надають у рамках універсальних послуг 
поштового зв’язку, таких як система поштових кодів, база даних адрес, 
абонементні скриньки, інформація про зміну адреси, послуга 
перенаправлення та послуга повернення відправнику. Загалом же 
Комітет дійшов висновку, що за своєю метою законопроект 
спрямований на виконання Директиви 97/67/ЄС про спільні правила 
розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та 
вдосконалення якості послуг зі змінами, внесеними Директивами 
2002/39/ЄС та 2008/6/ЄС, проте окремі положення законопроекту не 
відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері 
європейської інтеграції та потребують доопрацювання з урахуванням 
висновку Антимонопольного комітету України щодо впливу його 
положень на конкурентне середовище. 

Вважається, що однією з основних перешкод на шляху до 
успішного завершення процесу адаптації українського законодавства 
до законодавства Європейського Союзу, зокрема і законодавства у 
сфері конституційного права на таємницю листування, телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, є незадовільний стан 
реалізації прийнятих нормативно-правових актів, недотримання їхніх 
положень, а інколи і зовсім їх ігнорування. Тому питання адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу ще 
досить тривалий час залишатиметься однією з головних сфер наукових 
досліджень та суспільних обговорень. На думку К.В. Котанова, тут 
варто звернути увагу на те, що лише злагоджена співпраця всіх органів 
державної влади та її представників, органів місцевого самоврядування 
та громадянського суспільства сприятиме вдалому процесу адаптації 
національного законодавства до норм права Європейського Союзу та 
досягненню довгострокової мети – вступу України до Європейського 
Союзу. 

До того ж, далеко не всі законопроекти, а також вже діючі 
нормативно-правові акти проходять перевірку та аналіз на 
відповідність праву Європейського Союзу та зобов’язанням України у 
сфері Європейської інтеграції. Дійсно, Закон України «Про правовий 
режим надзвичайного стану» не піддавався такому аналізу. А тому на 
сьогодні залишається відкритим питання щодо відповідності його норм 
нормам права Євросоюзу та необхідності його адаптації.  
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Вважається, що для правомірності обмеження прав і свобод 
людини, у тому числі права на таємницю кореспонденції, в умовах 
надзвичайного стану потрібні дотримання легітимної мети обмежень, 
співвідношення нагальної суспільної потреби такого обмеження 
законній меті та визначення меж надзвичайних заходів. Враховуючи це 
та проаналізувавши норми статті 64 Конституції України вбачається за 
необхідне доповнити та привести у відповідність до європейських 
правових стандартів положення цієї статті. Так, зазначену статтю варто 
доповнити положеннями, які б враховували усталені норми 
Європейського суду з прав людини та Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, ратифіковану Україною у 1997 році, 
виклавши частину 3 статті в такій редакції: «Обмеження прав і свобод 
під час воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватись 
виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, 
що такі обмежувальні заходи не будуть завдавати шкоди сутності й 
призначенню цих прав і свобод та суперечити іншим зобов’язанням 
держави згідно з міжнародним правом». 

Крім того, цю ж статтю необхідно доповнити положеннями, в 
яких зазначити підстави обмеження прав і свобод людини у 
відповідності до правових стандартів Євросоюзу. Зокрема, частину 4 
статті 64 можливо сформулювати наступним чином: «Обмеження 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, які можуть бути 
встановлені в умовах воєнного чи надзвичайного стану, повинні бути 
передбачені законом, бути 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 та бути пропорційним такої мети». 

Ймовірно, реалізація наведених пропозицій сприятиме 
підвищенню правомірності обмежень прав і свобод людини і 
громадянина в умовах дії режиму надзвичайного стану, зокрема і 
конституційного права на таємницю листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції, та сприятиме пришвидшенню 
процесу адаптації національного законодавства у цій сфері до правових 
стандартів Європейського Союзу. 
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МОДЕЛІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ:  
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Із проведенням судової реформи 2016 року в Україні шляхом 
внесення змін до Конституції України було запроваджено нормативну 
(часткову) модель конституційної скарги, яка передбачає, що 
конституційний контроль за відповідністю Конституції України 
здійснюється тільки щодо законів України, що застосовуються у 
конкретній справі, а не індивідуальних актів. 

Проте, як до, так і після набрання чинності відповідними 
змінами, дискусії щодо доцільності обрання зазначеної моделі не 
вщухають. Для всебічного та ґрунтовного розуміння особливостей 
існуючих у світі моделей конституційної скарги та обрання 
оптимальної з них для вітчизняних реалій необхідно детально 
розглянути особливості кожної з них. 

Модель нормативної (часткової) передбачає оскарження лише 
нормативного акта, покладеного воснову ухвалення індивідуального 
акта, тоді як сам правозастосовний акт не підлягаєоскарженню. Особа 
може подати скаргу у зв’язку зпорушенням її основних прав 
індивідуальним актом, прийнятим на підставі нормативного акта. 
Важливо підкреслити, що функціонування такої моделівиключає 
можливість контролю за застосуванням нормативного акта. Зазначена 
модель впроваджена у Польщі, Латвії тощо. 

На противагу цій моделі, повна конституційна скарга охоплює 
право фізичних та юридичних осіб оскаржити до конституційного суду 
конституційність як нормативних, так й індивідуальних актів(судових 
та адміністративних), оскільки обмеження або порушення прав людини 
нерідко є результатом неконституційності саме таких актів, заснованих 
на конституційних нормативних приписах. За цієї моделі предметом 
конституційної скарги може виступати як нормативний акт, якщо 
останній підлягає безпосередньому застосуванню у конкретній справі, 
такі остаточний індивідуальний акт, який адресується особі, та 
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порушує її конституційні права і свободи.Така модель обрана 
законодавцем, зокрема, у Німеччині, Австрії. 

Вищезазначені моделі можуть мати різні модифікації у 
національних системах країн світу залежно від кола нормативних та 
індивідуальних актів, які є предметом перегляду, суб’єктів звернення, 
наслідків розгляду справи органом конституційної юрисдикції. 

Гультай М.М. виокремлює спільні для повної та нормативної 
моделей конституційної скарги ознаки, а саме: направляються 
індивідуальними чи колективними суб’єктами приватного права з 
метою захисту конституційно гарантованих прав і свобод; стосуються 
«приватного інтересу», тобто підставою конституційної скарги 
виступає безпосереднє та наявне порушення конституційних прав і 
свобод скаржника; передбачають «частковість конституційної 
перевірки» (тобто конституційний контроль стосується тільки 
конституційних норм про права і свободи); об’єктом оскарження щодо 
конституційності виступає нормативно-правовий акт, застосований у 
конкретній справі, або індивідуально-правовий акт, який є остаточним, 
тобто не може бути переглянутий із використанням звичайних засобів 
правового захисту; стосовно конституційних скарг установлюється 
система досить жорстких вимог до їх прийнятності. 

На нашу думку, вагомим недоліком часткової моделі є 
обмеження предмета оскарження, що в багатьох випадках призводить 
до певного знецінення самого інституту індивідуальної конституційної 
скарги, зокрема, коли конституційне право людини порушене не з 
причини неконституційності норми закону, а через його неправильне 
тлумачення та застосування. 

Натомість, можливість оскарження як нормативних, так і 
правозастосовних актів є беззаперечною перевагою повної моделі 
конституційної скарги. Крім того, така модель забезпечує ефективне 
поновлення порушених прав для конкретної особи. Як зазначається у 
доповіді Венеціанської Комісії «Про прямий доступ до 
конституційного правосуддя», повна конституційна скарга мала б 
більш позитивний ефект для громадян, які б отримали можливість 
ефективно захистити свої основні права в національних судах без 
потреби у зверненні до Європейського суду з прав людини. 

Водночас, серед науковців непоодинокою є думка, що 
запровадження повної моделі спричинить перехід Конституційним 
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Судом України від контролю конституційностізаконівдоконтролю їх 
застосування, а насправді – до контролю над судовою гілкою влади. Як 
зазначають Ю.Г. Барабаш, О.В. Петришин, С.Г. Серьогіна та 
Бодрова І.І., судді конституційного суду, піддаючи контролю рішення 
інших інстанцій, стають не «суддями законів», а «суддями суддів». 
Таким чином, конституційний суд стає, фактично, апеляційною 
палатою. За умов функціонування повної конституційної скарги орган 
конституційної юрисдикції фактично отримує повноваження з 
перегляду рішень загальних судівта аналізу конституційності 
індивідуальних актів. 

Серед інших недоліків повної моделі виділяють можливу 
перезавантаженість конституційних судів конституційними скаргами. 
Крім того, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова 
справедливо додають, що значна кількість скарг, які надходять до 
конституційного суду, може спричинити розрив між функцією суду 
щодо здійснення конституційного контролю правових актів і функцією 
щодостворення конституційної доктрини шляхом офіційного 
тлумачення конституційних положень, яка є необхідною умовою для 
конституційного правосуддя протягом багатьох років.У зв’язку з цим, 
у своєму висновку Венеціанська комісія вказує, що відносини між 
Конституційним Судом та звичайними судами є менш конфліктними 
усистемі із нормативною конституційною скаргою, у порівнянні із 
повною системою, оскільки у такому випадку конституційні суди 
прямо не переглядають застосування конкретного правового акту 
звичайним судом. 

Аналізуючи вітчизняну модель конституційної скарги, з 
урахуванням вищенаведених особливостей,вчені характеризують її як 
унікальну, таку, що не має аналогів закордоном. Так, Різник С.В. 
називає її статутною, оскільки,з одного боку, можливість оскаржити до 
Конституційного СудуУкраїни лише конституційність закону засвідчує 
значно вужчий предметукраїнського варіанту конституційної скарги, 
навіть у порівнянні з їїнормативною моделлю. З іншого боку, 
конституційність законів, як найважливіших актів парламентів, часто 
взагалі не включається національними конституційними 
законодавствами до предмета конституційної скарги, а потребує 
складніших процедур та спеціальних суб’єктів звернення. 
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Вважаємо, що обмеження предмета оскарження виключно 
законами України має наслідком унеможливлення відновлення 
порушених конституційних прав у випадку застосування інших видів 
нормативних актів. Крім того, питання виникає щодо наслідків 
розгляду конституційної скарги для заявника. У зв’язку з цим, 
приєднуємось до думки Барабаша Ю. Г. про те, що тільки за умов 
«повної» скарги можна спромогтись максимально поновлення у правах 
через скасування конституційним судом адміністративного акту чи 
судового рішення, яким було порушено відповідне право (правда, в 
більшості випадків, коли йдеться про завдання шкоди 
судовимрішенням правам людини, орган конституційної юрисдикції, 
визнаючи факт порушення фундаментальних свобод, направляє на 
новий розгляд до суду загальної юрисдикції). 

Таким чином, з огляду на правозастосовну практику Верховного 
Суду, ефективність вітчизняної моделі інституту конституційної 
скарги для конкретної особи зводиться нанівець з урахуванням 
відсутності позитивних наслідків перегляду остаточного судового 
рішення в її справі та компенсації за порушення конституційних прав. 
З урахуванням всіх особливостей та недоліків існуючих моделей, 
найбільш дієвою, на нашу думку, є модель повної конституційної 
скарги, яка забезпечує ефективний захист прав людини у 
конституційному суді. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри 
конституційного права України Барабаш Ю.Г. 

 
Сергієнко А.А., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірантка кафедри державного будівництва 
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕТРАЛІЗАЦІЇ 
В останні роки в Україні широкої дискусії набула проблематика 

конституційно-правового регулювання та ефективного впровадження 
реформи місцевого самоврядування, яка базується на засадах 
Європейської Хартії місцевого самоврядування та Концепції 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні. 
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Попри вагомі здобутки нашої держави щодо законодавчого 
забезпечення становлення інституту місцевого самоврядування як 
невід’ємного атрибута демократії, досі не втрачають актуальності 
питання практичних механізмів реалізації права громадян на вирішення 
питань місцевого значення.  

Як відомо, місцеве самоврядування не обмежується 
функціонуванням тільки-но владних інституцій, воно має своїм 
органічним доповненням органи самоорганізації населення (ОСН). 
Створення громадських структур, які підтримують, сприяють та 
ініціюють громадсько-корисні справи в системі самоврядування, є 
одним з головних завдань органів самоврядування. 

У зв’язку з цим, ключовим напрямом у процесі реформи 
децентралізації публічної влади визнано не лише структурно-
функціональні перетворення системи місцевого самоврядування, а й 
збільшення використання форм безпосередньої участі територіальної 
громади у вирішення питань місцевого значення.   

Так, одним із завдань, що передбачені у вище зазначеній 
Концепції є удосконалення процедури створення ОСН, визначення 
чіткого порядку наділення їх частиною власної компетенції органів 
місцевого самоврядування, а також виділення коштів для ОСН. В 
Концепції автори прагнули поширити практику створення ОСН, 
зокрема у територіальних громадах, які складаються із більш як одного 
населеного пункту, наділивши їх частиною повноважень органів 
місцевого самоврядування. В свою чергу, це могло б посилити 
спроможність найнижчого за наближеністю до населення рівня 
місцевого самоврядування. 

Проте, на сьогоднішній день, регламентація правового статусу 
ОСН як важливого елементу механізму субсидіарності на місцевому 
рівні, є досить дискусійним.  

Як відомо, з метою забезпечення принципу самодостатності 
територіальних громад як основного суб’єкту місцевого 
самоврядування в Україні, держава в 2015 році запровадила процес 
об’єднання територіальних громад й в подальшому самостійно його 
завершила (2020 р.).  

Проте, головним питанням, яке уникнув законодавець при 
визначені правових засад діяльності новоутворених громад стосовно 
ОСН, є можливість продовження їх діяльності при обранні нової 
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місцевої ради. Формально вони мають припиняти свою діяльність, 
проте законодавець не окреслив питання припинення їх діяльності у 
разі формування їх як юридичних осіб із делегованими 
повноваженнями фінансуванням із бюджету місцевого 
самоврядування. Більше того, особливість територіальної та 
матеріально-фінансової основи громад після їх укрупнення актуалізує 
питання про новий формат ОСН, зокрема щодо територіальної основи. 
Також, серед основних проблем в діяльності ОСН, які потребують 
врегулювання слід віднести: відсутність чіткого порядку розмежування 
власних і делегованих повноважень та фінансування останніх; 
ототожнення підстав дострокового припинення повноважень та 
ліквідацію ОСН; відсутність чітко визначеного строку повноважень 
ОСН та порядку припинення роботи як самого ОСН, так і його складу 
та інші. 

Слід зазначити, що з метою вирішення правових прогалин 
статусу ОСН законодавець вже робив спробу шляхом розроблення 
проєкту Закону України «Про органи самоорганізації населення» № 
2466 від 24.03.2015 року. Проте, він так і не був прийнятий, оскільки 
окремі його положення по суті дозволять створення і функціонування, 
поряд із системою органів місцевого самоврядування, окремої системи 
ОСН, правовий статус яких буде близьким до системи органів 
місцевого самоврядування, але достатньо самостійним. Це в свою чергу 
не узгоджується з частиною 6 статті 140 Конституції України. 

Таким чином, правовий статус органів самоорганізації 
населення, як однієї з ключових форм участі жителів територіальної 
громади у вирішенні питань місцевого значення, є дуже суперечливим 
з точку зору його нормативного регламентування, що в свою чергу, 
негативно вливає на розвиток форм прямого народовладдя як ключової 
засади реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 
державного будівництва, декан факультету адвокатури 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Соляннік К.Є. 
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Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
аспірант кафедри адміністративного права 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН 
В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ В УКРАЇНІ 

Однією з ключових засад демократії є забезпечення участі 
громадськості в управлінні державними справами. Останнім часом як 
ніколи актуальним стає залучення громадян до прийняття суспільно 
значущих рішень як на державному, так і на місцевому рівнях. 

Значення засади забезпечення участі громадян в публічному 
адмініструванні підкреслюється численними міжнародними 
нормативно-правовими та рекомендаційними актами. Серед них: 
Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод і 
протоколи до неї (1950), Конвенція Ради Європи про доступ до 
офіційних документів (2009), Рекомендація Комітету Міністрів Ради 
Європи державам-членам щодо збалансованої участі жінок та чоловіків 
у прийнятті політичних і громадських рішень (2017), Кодекс кращих 
практик громадської участі у процесі прийняття рішень (2009),  
Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого 
самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади 
(2009), Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи державам-членам 
про участь громадян у місцевому публічному житті (2001), Керівні 
принципи щодо громадської участі у процесі прийняття політичних 
рішень (2017) та ін. 

Україна наразі знаходиться на етапі сприйняття та імплементації 
кращого міжнародного досвіду конструювання механізму залучення 
громадськості до публічного управління, врахування думки громадян 
та надання їм можливості мати вплив на управлінські рішення в 
державі. Особливого значення набувають способи участі громадян у 
публічному управлінні в режимі онлайн. 

В Україні правове регулювання забезпечення участі громадян у 
публічному управлінні (адмініструванні) починається з положень, 
закріплених у Конституції України. Так, ст. 1 Основного Закону 
проголошує Україну демократичною державою; ст. 3 людину, її життя 
і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
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Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та 
їх гарантії – змістом і спрямованістю діяльності держави; ст. 5, 
проголошуючи республіку формою правління, говорить про виключне 
право народу України визначати та змінювати конституційний лад та 
неможливість його узурпації державою.  

Особливого значення набуває положення частини першої ст. 38 
Конституції України: «Громадяни мають право брати участь в 
управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 
референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування». Частина друга зазначеної 
статті закріплює право на рівний доступ громадян України до 
державної служби. Крім того, ст. 40 Основного Закону передбачено: 
«Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові 
звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, 
що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 
встановлений законом строк». На основі цих норм можна зробити 
висновок про гарантування в Україні наявності інститутів як 
безпосередньої, так і представницької демократії та реальної 
можливості громадськості брати участь в обговоренні та прийнятті 
державних рішень. 

Положення Конституції України зобов’язують державно-владні 
структури створити механізми та умови для безпосередньої взаємодії 
їх із громадянами та інститутами громадянського суспільства. На 
розвиток і виконання конституційних норм прийняті й діють такі акти 
законодавства, як, зокрема: Закон України «Про звернення громадян» 
від 02.10.1996 р., Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» від 03.11.2010 р., Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 
05.11.2008 р. тощо. Окрім того, Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 08.11.2017 р. схвалено Концепцію розвитку електронної 
демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації, а 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. – 
Концепцію розвитку електронного урядування в Україні тощо. 
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16.11.2021 р. було прийнято Закон України «Про адміністративну 
процедуру», який очікує на підписання.   

Відповідно до рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи 
громадська участь має гарантуватися належними, структурованими та 
прозорими засобами, зокрема, де це потрібно, правовими чи 
нормативними заходами, до яких можуть належати обробка запитів на 
компенсацію чи відшкодування у випадку недотримання. Будь-які 
обмеження щодо участі мають чітко визначатися цими нормами та 
відповідати Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод, а також відповідній практиці Європейського суду з прав 
людини. 

Основними формами участі громадян в управлінні державними 
справами в Україні на сьогоднішній день є: звернення громадян, в тому 
числі електронні петиції, інформаційні запити, громадські слухання, 
консультації, звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини та до урядових уповноважених та ін. Варто зазначити, що 
не існує єдиного комплексного закону, яким було б урегульовано всі 
види, форми та механізми участі громадян у державному управлінні, 
проте створення такого загального акта, на нашу думку, не є доцільним, 
адже видається практично не можливим об’єднати таку велику 
кількість правових норм і лаконічно вмістити їх в єдиному законі. 
Значно більше необхідною вбачається деталізація вже чинних 
положень законодавства щодо громадської участі в управлінні, 
доповнення діючих норм чітким порядком залучення громадян до 
процедури прийняття суспільно значущих рішень у різних галузях.  

Таким чином, нормативно-правові засади участі громадян в 
управлінні державними справами складають конституційні положення, 
норми окремих спеціальних законів, підзаконних актів. Сучасний стан 
нормативного забезпечення права громадянина на участь у публічному 
управлінні характеризується відсутністю системності та 
впорядкованості, значним ступенем узагальнення. Удосконалення 
чинного законодавства з окресленого питання доцільно здійснювати 
шляхом деталізації процедур залучення громадськості до публічного 
управління.  

Науковий керівник: д.ю.н, професор, проректор з наукової 
роботи Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Лученко Д.В. 
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Расторгуєва Н.О., 
Харківський національний університет внутрішніх справ, 

слухач магістратури факультету № 1 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Важливу роль у процесі становлення країни як демократичної, 
соціальної та правової держави відведено забезпеченню прав і свобод 
людини, зокрема створенню гідних умов її життя. Саме тому гарантії, 
що покликані забезпечити права і свободи людини визначають зміст і 
спрямованість діяльності сучасної держави, органів державної влади та 
місцевого самоврядування.  

При цьому, держава, в особі уповноважених органів, відповідає 
перед громадянами країни за свою діяльність загалом, і особливо, за 
утвердження та забезпечення прав і свобод людини, оскільки останнє 
визначено її головним конституційним обов’язком. Однак, нові 
виклики та загрози, які постали перед державами міжнародної 
спільноти, у тому числі Україною, суттєво ускладнили процес 
виконання конституційних обов’язків. Останнім часом до таких явищ 
відноситься масове поширення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. 

Саме поширення COVID-19 призвело до суттєвих змін у 
політико-правовому та суспільно-економічному житті країни. 
Враховуючи оголошення Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
(ВООЗ) пандемії через поширення коронавірусної інфекції COVID-19, 
постанови КМУ від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19», 
розпорядження КМУ від 13.03.2020 року №288-р «Про тимчасове 
закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів 
контролю і припинення в них пішохідного сполучення», 
розпорядження КМУ від 14.03.2020 року № 287-р «Про тимчасове 
обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  
вирішено установити на території держави карантин та ввести низку 
обмежень з метою запобігання поширенню респіраторної хвороби.  

З початку пандемії  уряд затвердив обов’язкове дотримання 
маскового режиму та соціальної дистанції. Однак зазначені заходи 
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виявилися недостатньо дієвими про, що свідчили статистичні дані 
відносно ситуації з COVID-19 в Україні. Тому владні органи країни 
були змушені посилити карантинні обмеження. Зокрема, заборонили 
проведення  масових заходів, занять в різних гуртках та спортивних 
секціях,  відвідування закладів освіти, торгових центрів, ресторанів, 
барів та нічних клубів. Це далеко не повний перелік обмежень, які були 
введені з початку пандемії. Крім цього було прийнято рішення по 
обмеженню роботи контрольно-пропускних пунктів та запроваджено 
нові підходи та санкції щодо притягнення осіб до відповідальності за 
порушення карантинних заходів.  

Саме тому, коли говоримо про введення таких обмежень, маємо 
розуміти, що забезпечуються ці заходи головним чином шляхом 
обмеження основних прав людини. В період дії карантинних обмежень 
як ніколи важлива оцінка дій держави з втручання у права людини: 
наскільки вони є обґрунтованими, необхідними, та чи дійсно 
переслідують саме мету захисту. 

Важливо з самого початку зробити дотримання прав людини 
невід’ємною частиною всіх заходів із подолання, стримування 
поширення респіраторної хвороби COVID-19. Прикладом 
впровадження карантинних заходів в тандемі з дотриманням прав 
людини є досвід ряду країн Європейського Союзу. Наприклад, 
реакцією на порушення основоположних прав і свобод людини у світі 
стала спільна заява Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, 
Греції, Ірландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, 
Іспанії та Швеції, в якій було наголошено, що за умов, коли держави-
члени ЄС змушені запроваджувати надзвичайні міри для захисту 
громадян, не можна допускати порушення засад демократії та 
верховенства права. У документі було зроблено акцент на принципах, 
яких мають дотримуватися європейська демократія: надзвичайні 
заходи повинні бути необхідними та відповідати вимогам часу.  Їх слід 
регулярно переглядати, при цьому дотримуючись міжнародних 
зобов'язань.  

Найбільшого втручання в умовах пандемії зазнають обмеження 
прав на: повагу до приватного життя, свободу та особисту 
недоторканність, свободу пересування та свободу мирних зібрань, 
права на освіту, на свободу релігії та доступу до медичної допомоги. 
Зазначені обмеження становлять загрозу для прав людини, тому 
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держави зобов’язані вживати невідкладні заходи для мінімізації цієї 
загрози.  

Держава має обов’язок поважати, захищати та забезпечувати 
права і свободи людини. Однак, громадяни країни також мають 
обов’язки, що полягають у відповідальному ставленні та виконанні 
карантинних заходів, рекомендацій керівних інстанцій охорони 
здоров’я, державних органів та законодавчих актів, покликаних 
захистити здоров'я та права людини. Саме тому 24 лютого 2021 року 
розпочалася вакцинація від коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 .  
Станом на 24 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу зроблено 15 
854 029 щеплень, з них першу дозу вакцини отримали 8 890 452 людей, 
другу дозу отримали  6 963 577 людей. Кількість вакцинованих 
становить 21,69 %, в тому числі повністю вакцинованих 16,91 % 
населення України. В порівнянні з країнами членами Європейського 
Союзу, це досить незначний показник. Так, в Німеччині кількість 
вакцинованих на 24 жовтня 2021 року становить 68,33 %, в тому числі 
повністю вакцинованих 65,45 %. В Франції кількість вакцинованих на 
21 жовтня 2021 року 77,89 %, в тому числі повністю вакцинованих 
69,67 %.  

Підсумовуючи, можемо сказати, що владні органи держави 
вводять екстрені карантинні обмеження саме з метою збереження 
здоров’я населення України і зменшення поширення коронавірусної 
інфекції SARS-CoV-2. Ці заходи спрямовані на забезпечення 
найголовнішого права людини – права на життя, що неможливо 
зробити, якщо не встановити надійний заслін проти підступної 
хвороби. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, професорка кафедри 
теорії та історії держави і права факультету №1 Харківського 
національного університету  внутрішніх справ Загуменна Ю.О. 

 
Андрейчук М.Н., 

Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина, студент 

(Республика Беларусь) 
 

ПРОБЛЕМА СТАБИЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНА 
Действие закона и его эффективность зависит от разнообразия 

факторов, которые действуют не только с неминуемой 
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закономерностью, но также и постоянно. В условиях социально-
экономических преобразований в Республике Беларусь этот вопрос 
никак не потерял собственной актуальности. 

Более того, данная проблема обрела значимость как одна из 
основных сегодняшних обстоятельств, условий. Тем не менее, 
совершается беспрерывная процедура обновления и перестройка 
законодательства: формирование новейших и модернизированных 
методов регулирования, поскольку жизнедеятельность выставила 
абсолютно новые, ранее не известные задачи в сфере государственно-
правового механизма. 

Проблему стабильности и эффективности закона нужно решать 
глобально, не останавливаясь только на качестве закона, так как 
качество закона находится в зависимости, в первую очередь, от 
правильного выбора специально-юридических средств, а также 
соблюдения правил нормотворческой юридической техники. 

Действенной норма права станет только лишь тогда, когда цели 
правового регулирования, которые сформулированные и записанные 
законодателем, равно как принцип, будут полностью реализованы. 

Говоря о выявлении ошибок в реализации закона необходимо 
сопоставлять между собой две ключевые величины – «результат» и 
«поставленная цель». Качество и стабильность закона – это абсолютно 
самостоятельная категория, которая является одной из предпосылок 
результативного и стабильного действия закона в соответствии с 
установленными при его издании целями. 

Научная ценность категории «эффективность закона» 
заключается в том, что эта категория связывает в совокупность как 
вопросы социальной обусловленности норм права, так и вопросы 
реализации и тем самым, непосредственно, способствует нахождению 
более целесообразных правовых средств, но и норм их реализации. 
Непосредственно факт неустойчивого исполнения, а также 
систематического применения норм, по общему правилу, 
свидетельствует (хотя бы и с формальной стороны) об их 
эффективности. 

Стабильность закона достигается исключительно планированием 
нормотворческой деятельности, но, кроме того, посредством 
предоставления должного качества нормативных правовых актов, их 
действенности, изъятии пробелов.  
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В нынешних условиях, необходимо отметить, достижение 
полной стабильности и эффективности закона навряд ли выполнимо, 
так как различные сферы и отрасли права переживают революционны 
этап. Это определено беспрерывным развитием общественных 
отношений, путем вовлечения Республики Беларусь в мировое 
сообщество. 

Участникам нормотворческой деятельности следует 
усовершенствовать технологические процессы подготовки и принятия 
законов. Для повышения качества и устойчивости законов 
способствует проведение правового мониторинга, то есть анализ 
законодательства и практика его реализации, и вдобавок публичное 
обсуждение проектов правовых актов. 

Наиболее успешной оценкой в стабильности и эффективности 
закона является абстрактная оценка, поскольку она основана на 
понимании процессов, которые происходят в обществе. Хотя, в любом 
случае, проблема стабильности и эффективности закона на фоне 
глобальной нестабильности заслуживает детального и пристального 
внимания учёных.  

Стабильность и эффективность закона и правоприменительного 
акта соотносятся между собой, равно как единое целое. В широко 
смысле эффективность и стабильность закона включает в себя действия 
всех средств, которые должны гарантировать достижение целей. Никак 
не исключены случаи, когда правоприменительные органы действуют 
совершенно, однако на правотворческом или другом уровне какие-то 
звенья не срабатывают, и в итоге желаемый правовой эффект не 
наступает. 

Эффективность и стабильность закона определятся следующими 
факторами: от содержания закона, уровень правовой культуры 
граждан, качество деятельности правоохранительных и 
правоприменительных органов. 

От содержания закона, который отражает объективные 
обстоятельства, может оказать влияние на правовые отношения. 

От уровня правовой культуры граждан, и уважения к закону, и 
умения руководствоваться им в практической жизни, возрастает 
компетентность граждан, знание ими своих прав и обязанностей. 

От качества деятельности правоохранительных и 
правоприменительных органов зависит позитивное отношение 
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граждан, доверие, стремление искать помощь, опираясь на право и 
компетентных сотрудников.  

Таким образом, закон должен выполнять цели. Чтобы он был 
эффективный и стабильный, необходимо совершенствовать 
правоприменительную деятельность путем улучшения стиля и 
характера управления, повышения социально-правовой культуры 
граждан, усовершенствования судебной деятельности. 

Обеспечение стабильности и эффективности закона и его норм 
могут быть: чёткое регулирование, а именно точная локальная 
регламентация, изменение и дополнение закона, отмена 
малоэффективного закона. 

Следует совершенствовать качественное содержание закона. 
Кроме того, закон должен включать в себя нормы о порядке 
реализации, гарантии его исполнения, а также ответственность за 
неисполнение норм. 

Деятельность в области достижений стабильности и 
эффективности закона, а также правовых норм должна быть 
постоянной. Надзор за соблюдением качества закона должен 
производиться на стадиях не только исследования и принятия, но и 
реализации. 

Научный руководитель: преподаватель-стажер кафедры 
теории и истории государства и права Брестского 
государственного университета им. А.С. Пушкина Дудчик А.И. 

 
Асташкевич В.А., 

Полоцкий государственный университет, 
студентка, 2 курс, группа 20-ПР-3 

(Республика Беларусь) 
 

ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ В ВООРУЖЁННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
ДЕТЕЙ ИЗ ЧИСЛА БЕЖЕНЦЕВ 

На сегодняшний день ситуация с миграцией в мире представляет 
собой весьма серьёзную проблему. Непрерывно возникающие 
вооружённые конфликты вынуждают граждан искать себе убежище в 
соседних государствах.  

Согласно Докладу о миграции в мире, представленному 
Международной организацией по миграции, в 2020 году число 
беженцев по всему миру практически достигло 26 миллионов человек, 
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половину из которых составляли дети. В силу возраста ребёнок не готов 
к миграции и ситуациям, которые могут возникнуть во время 
переселения. Именно поэтому мы считаем, что детям со статусом 
беженца следует уделить особое внимание.  

Положение детей-беженцев осложняется не только возрастной 
характеристикой. Принудительное разлучение с родителями 
вследствие депортации или потеря их в ходе вооружённого конфликта 
вынуждают детей мигрировать в одиночку. Так, ежегодно 
подтверждаются случаи, когда дети пытаются пересечь границу того 
или иного государства без сопровождения законных представителей.  

Самостоятельная миграция детей подвергает их риску быть 
завербованными представителями террористических формирований. В 
случае встречи с ними шансы ребёнка защитить себя практически 
равны нулю. Это обусловлено наличием внутренних переживаний у 
детей, вызванных вынужденным переселением или миграцией, а также 
потерей близких. Используя это, лица, заинтересованные в вербовке 
детей, оказывают на них давление и принуждают вступать в свои банды 
и формирования.  

Основной целью вербовки является осуществление вооружённых 
действий детьми-беженцами. Несмотря на то, что, в соответствии с 
Конвенцией о правах ребёнка, вербовка является прямым нарушением 
права детей на жизнь и безопасность, их принуждают к вступлению в 
вооружённые формирования и террористические организации. Детям 
поручают носить боеприпасы, шпионить, используют их во время 
вооружённых нападений и подвергают различного рода насилию.  

Преимуществом для лиц, вербующих детей-беженцев, является 
отсутствие должной защиты таких детей в силу их статуса. Времени, 
когда дети дожидаются решения государства о предоставлении им 
убежища, бывает достаточно для того, чтобы определённые лица 
успели вовлечь их в ряды того или иного вооружённого формирования. 
Чтобы не допустить подобных фактов вербовки, мы предлагаем 
обеспечить каждому ребёнку, прибывающему на границу того или 
иного государства без сопровождения законных представителей, 
назначение опекуна, который будет гарантом соблюдения основных 
прав ребёнка-беженца.  

Основными инструментами, обеспечивающими защиту детей со 
статусом беженца в условиях вооружённого конфликта, являются 
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международные договоры и документы. Конвенция о правах ребёнка, 
принятая 20 ноября 1989 года, гарантирует детям-беженцам защиту их 
прав и предоставление гуманитарной помощи, а положения Конвенции 
о статусе беженцев от 28 июля 1951 года направлены на обеспечение 
реализации прав беженцев наравне с гражданами принимающего их 
государства. Женевская Конвенция о защите гражданского населения 
во время войны от 12 августа 1949 года обязывает государства, которые 
предоставляют на своей территории убежище беженцам, если они 
являются гражданами иного государства, являющегося одной из сторон 
в вооружённом конфликте, обращаться с ними должным образом, 
невзирая на наличие упомянутых обстоятельств. 

Таким образом, защита прав детей-беженцев в условиях 
вооружённых конфликтов обеспечивается многочисленными 
международными актами. Однако, мы считаем необходимым принять 
меры, которые будут направлены на усовершенствование положений 
международных актов, регулирующих защиту детей со статусом 
беженца.  

Для пресечения вербовки детей-беженцев и использования их в 
качестве солдат мы предлагаем направить все усилия по следующим 
направлениям: 
- проведение проверки лиц, сопровождающих детей-беженцев при 
пересечении государственной границы; 
- обеспечение каждого ребёнка, мигрирующего в одиночку, 
квалифицированным опекуном; 
- контроль за деятельностью частных военных компаний и 
террористических формирований по вербовке лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, имеющих статус беженца, и пресечение 
такой деятельности;  
- информирование детей-беженцев об их правах и способах их защиты. 

На наш взгляд, должное внимание проблемам, указанным в 
данных направлениях, будет способствовать надлежащему 
обеспечению защиты прав детей-беженцев в период вооружённых 
конфликтов и исключению возможности привлечения их в качестве 
участников.  

Научный руководитель: м.ю.н., ассистент кафедры 
конституционного права и государственного управления 
Полоцкого государственного университета Дорина В.В.  
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Гриневич В.С., 
Полоцкий государственный университет, магистрант 

(Республика Беларусь) 
 

СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА  
ДО ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 1994 г. 

Становление института парламентаризма в Беларуси можно 
рассматривать с различных позиций, используя различную 
периодизацию. Здесь, по нашему мнению, за отправную точку следует 
взять первую Конституцию суверенной Беларуси, принятую в 1994 
году.  

По такому принципу выделим и рассмотрим первый этап 
становления парламентаризма: до принятия Конституции 1994 года.  

Главной чертой этого периода следует назвать поиск 
оптимальной модели государственного устройства. Что было 
обусловлено фундаментальными изменениями на мировой арене, в 
связи с распадом Советского Союза. В ходе преобразований в правовой 
системе Республики Беларусь, связанных с провозглашением 
суверенитета республики как полноправной участницы мирового 
сообщества государств, возникли актуальные проблемы, относящиеся 
к построению структуры государственной власти на всех уровнях.  

В этот период продолжала действовать Конституция БССР 1978 
года, с изменениями и дополнениями, внесенными Законом БССР от 27 
октября 1989 года, которые содержали некоторые элементы 
парламентаризма. Хотя в ней всё еще закреплялись нормы о 
демократическом централизме и руководящей партии, в ст. 85 
закреплялось положение, запрещающее лицам, входящим в состав 
Совета Министров БССР, исполнительных комитетов местных Советов 
народных депутатов, за исключением председателей этих органов, 
руководителям ведомств, отделов и управлений исполнительных 
комитетов местных Советов, судьям и государственным арбитрам быть 
депутатами в Совете, которым они назначаются и избираются. 

Уже предусматривалась профессионализация Парламента. Так 
Народные депутаты освобождались от выполнения своих служебных 
обязанностей для осуществления деятельность в Верховном Совете, 
его комиссиях и среди населения, на весь период своих полномочий 
или на определённый срок на время сессий. Верховный Совет в это 
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время являлся постоянно действующим высшим органом 
государственной власти.  

В Декларации Верховного Совета Республики Беларусь о 
государственном суверенитете Республики Беларусь, принятой 27 
июля 1990 г., указывалось, что единственным источником власти в 
республике является белорусский народ, Верховный Совет становился 
высшим органом государственной власти, декларировалось введение 
принципа разделения властей, как неотъемлемой части построения 
правового государства. 

Так же в это время своё становление начала многопартийная 
система Республики Беларусь. Отправной точкой этого процесса стало 
формирование организационного комитета по образованию 
Белорусского Народного Фронта в октябре 1988 года. Уже в 1990 
зарегистрирована, а Объединенная демократическая партия Беларуси, 
а в 1991 созданы Белорусская крестьянская партия, Белорусская 
социал-демократическая Громада, Белорусский христианско-
демократический союз, Национально-демократическая партия 
Беларуси. Тогда же приготавливает свою деятельность КПСС-КПБ и 
формируется Партия коммунистов Беларуси.  

В этот же период в Беларуси проходят первые свободные 
парламентские выборы на альтернативной основе в Верховный Совет 
XII созыва. Именно это можно назвать одной из предпосылок будущей 
Конституции суверенной Республики Беларусь, в Верховном Совете 
этого созыва начался конституционный процесс на основе 
политического плюрализма. Парламент стал местом борьбы между 
приверженцами и противниками реформ. Сформировалась 
парламентская оппозиция, в лице БНФ, выступавшего за кардинальные 
изменения, что способствовало появлению в парламенте 
альтернативных точек зрения по различным вопросам. Однако 
нередкие уходы представителей оппозиции из зала заседания, 
приводили в невозможности дальнейшей работы парламента. 

Период до принятия Конституции 1994 года являлся переходным 
в становлении суверенного белорусского государства и 
характеризовался разрушением старых политических систем и только 
начавшимся становлением новых. Возникали вопросы о форме 
правления и, соответственно, необходимости института президентства 
и профессионализации парламента.  
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Сторонники парламентской формы правления обосновывали 
необходимость выбора такой модели тем, что только так можно 
добиться подлинной демократии в государстве и ссылались на 
исторически традиции, ведь истоки белорусской государственности 
уходят к Великому Княжеству Литовскому, форма правления которого 
соответствует парламентской модели. Так же они выступали против 
введения поста Президента в систему органов власти, аргументируя 
свою позицию тем, что наличие властной личности в обществе, которое 
только встало на путь перехода от тоталитаризма к демократическому 
государству увеличивает шанс узурпации власти и возвращения к 
тоталитарной системе.  

Приверженцы президентской формы правления указывали на ряд 
причин, из-за которых вновь избранный Верховный Совет не сможет 
действовать эффективно и сформировать устойчивое коалиционное 
правительство, к таким относили: недоверие населения политикам и 
органам власти, социальную апатию, слабую партийную систему. Так 
же для парламентской республики необходимо гражданское общество 
с определенным уровнем политической культуры, а для населения в то 
время была свойственна подданническая. Необходимость введения 
поста президента они аргументировали необходимостью выхода их 
экономического кризиса, в котором оказалось наше государство после 
обретения независимости. Это, по их мнению, могло обеспечить только 
наличие сильной исполнительной ветви власти, в лице Президента с 
полномочиями главы государства и правительства. 

Стоит заметить, что на протяжении более чем трехлетнего 
периода подготовки новой Конституции, вопрос и необходимости 
института президентства подвергался дискуссии, как в парламенте, так 
и в обществе. Василевич Г.А. – один из разработчиков проекта 
Основного Закона – говорит, что вопрос о системе центральных 
органов государства, их компетенции является одним из самых 
важных, к тому же обусловливающих весьма противоречивые 
суждения при разработке проектов конституций в любой стране. 
Вызывал он оживленную дискуссию, горячие споры и при работе над 
проектом Конституции Республики Беларусь в 1990-1994 гг. 

Спорным являлся и вопрос о профессионализации парламента, 
вопросы структурного преобразования законодательного органа. 
Вариантов предлагалось множество: реорганизация Верховного Совета 
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в постоянно действующую палату, состоящую из депутатов, 
работающих на профессиональной основе, рабочих групп из членов 
палаты и экспертов, ведущих подготовку законопроектов; создание 
двух законодательных органов в виде Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета; Верховного Совета и сойма.  

Таким образом, выделим предпосылки принятия новой 
Конституции: 

1. Трансформация государства и общества, становление 
процессов демократизации и гласности. Не соответствие Конституции 
реальному положению и необходимость внесения многочисленных 
изменений. 

2. Свободные, демократические, альтернативные выборы в 
Верховный Совет, поспособствовавшие формированию политического 
плюрализма и становлению партийной системы.  

3. Принятие таких актов как, Декларация о государственном 
суверенитете БССР от 27 июля 1990 г., Закон об основных принципах 
народовластия от 27 февраля 1991 г., Закон о придании Декларации о 
государственном суверенитете статуса Конституционного Закона от 25 
августа 1991 г. и др., – которые, по сути, заложили фундамент 
независимости республики. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующая 
кафедрой конституционного права и государственного управления 
Полоцкого государственного университета Шахновская И.В. 

 
Гроза Д.В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

Інститут прокуратури 
та кримінальної юстиції, 2 курс, 7 група 

 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: 
ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Україна є держава транзитної демократії, ціль якої є 
євроінтеграція. Звісно, цей шлях потребує підвищення якості 
державного управління у різних сферах економіки, формування 
ефективного місцевого самоврядування на засадах децентралізації 
влади та бюджетної системи. Держава це реалізує через реформування. 

Децентралізація передбачає собою передачу повноважень та 
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ресурсів від державних органів органам місцевого самоврядування, 
тобто метою є створення спроможної територіальної громади, здатної 
забезпечити комфортне та безпечне середовище для проживання людей 
по всій території України. 

Очевидно, що система місцевого самоврядування насьогодні не 
задовольняє потреби суспільства. Функціонування органів місцевого 
самоврядування у більшості територіальних громад не забезпечує 
створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, 
необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту 
її прав, надання населенню органами місцевого самоврядування, 
утвореними ними установами та організаціями високоякісних і 
доступних адміністративних, соціальних та інших послуг. Також 
суттєвих проблем додає неузгодженість повноважень між органами 
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.  

1 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України затвердив 
«Концепцію реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в України»,  метою якої є формування 
ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища 
для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, 
становлення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів 
держави та територіальних громад. Отже, реформа передбачає 
відповідальність органів місцевого самоврядування перед жителями – 
за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її законність.  

Задля забезпечення ефективної реалізації реформи було 
прийнято ряд базових нормативно-правових актів, які створюють 
правові та фінансові основи діяльності органів місцевого 
самоврядування, а саме: ратифіковано Європейську хартію місцевого 
самоврядування, Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» (далі-ЗУ), ЗУ «Про співробітництво 
територіальних громад», ЗУ «Про засади державної регіональної 
політики», Виборчий кодекс України тощо. 

Також Концепція містить у собі шляхи і способи розв’язання цих 
проблем. Зокрема: 

-розмежування повноважень у системі органів місцевого 
самоврядування та органів виконавчої влади; 

-створення належних матеріальних, фінансових та 
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організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого 
самоврядування власних і делегованих повноважень; 

-запровадження механізму державного контролю за 
відповідністю Конституції та законам України рішень органів 
місцевого самоврядування та якістю надання населенню публічних 
послуг; 

-максимального залучення населення до прийняття 
управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя; 

-визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності 
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатних 
забезпечити доступність та належну якість публічних послуг. 

Але також є певні ризики, яких побоюються опоненти 
децентралізації. Наприклад, регіональна нерівність, яка всупереч 
думкам експертів не зникає в ході економічного розвитку держави, 
спрямованими проти нерівності між індивідами. Багатші регіони 
володіють більшою податковою базою, а тому можуть запроваджувати 
навіть нижчі податкові ставки при тому самому рівні наданих послуг, 
переманюючи бізнес на заможних жителів. В підсумку багаті 
багатіють, а бідні біднішають. 

Вагомим та найболючішим ризиком є корупція. Неформальність 
відносин, залежність службовців від політиків, слабкість місцевих 
засобів масової інформації можуть бути чинниками, що сприяють 
поширенню корупції на субнаціональному рівні, що значно підриває 
авторитет як реформи так і довіри громадян до влади. Також існують 
побоювання, що з децентралізацією держава припинить контролювати 
та виконувати свої функції на місцях.  

Навпаки, держава має надавати методичну допомогу і 
здійснювати нагляд за місцевим самоврядуванням, особливо в частині 
делегованих повноважень. Також законодавче регулювання місцевих 
виборів, референдуму і структури органів місцевого самоврядування 
повинне забезпечувати їх прозорість та підзвітність. 

Можна зробити висновки, що реформа децентралізації в Україні 
активно триває упродовж останніх шести років, а її основним 
результатом стало створення об’єднаних територіальних громад та 
укрупнення районів. Варто зазначити, що за час проведення реформи 
власні доходи місцевих бюджетів зросли більше, ніж вдвічі, що уже 
говорить про успішність цієї реформи. Але не треба забувати про 
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людський фактор, адже якщо влада опиняється в руках «не тих» людей, 
то тріумфу можна не чекати. Бо при найгіршому сценарії реформа може 
бути навіть шкідливою для економічного розвитку, соціальної 
справедливості чи боротьби з корупцією. Однак усвідомлення цих 
ризиків, розроблення ефективного плану запобіжних дій і належний 
контроль дозволять не тільки скористатися усіма перевагами нової 
організації публічної влади в державі, а й створити необхідний 
фундамент для реформ у інших сферах. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, асистент кафедри 
державного будівництва Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Чиркін А.С. 

 
Женова Д.С., 

Полоцкий государственный университет, 
Юридический факультет, 2 курс, группа 20-ПР-1 

(Республика Беларусь) 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И НОВЫЕ МЕДИА 
Информационно-коммуникационные технологии становятся все 

более популярным способом вовлечения граждан в процесс принятия 
политических решений. И все же, несмотря на растущее число 
инициатив по электронному участию, лишь немногие из них достигли 
намеченных целей. Это свидетельствует о том, что внутренние 
процессы, проблемы и возможности использования информационно-
коммуникационных технологий для вовлечения граждан в политику 
заслуживают дальнейшего изучения. 

Поскольку большая часть социального взаимодействия со 
временем перетекает в онлайн, политические партии вынуждены 
поступать также, в особенности учитывая факт того, что их основными 
конкурентами в борьбе за внимание и вовлеченность граждан являются 
группы интересов и стихийные общественные движения, которые 
отдают преимущество Интернету в организации своей деятельности.  

Нередко развитие информационно-коммуникационных 
технологий рассматривается как простое социально-преобразующее 
явление, и поэтому предполагается, что любое использование 
цифровых инструментов в партиях также должно быть 
преобразующим. Однако технологии – это инструменты, и для того, 
чтобы быть преобразующими, они должны использоваться 
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подразумевающим преобразования образом. Следовательно, 
присутствие информационно-коммуникационных технологий по 
умолчанию не приведет к автоматическому преобразованию 
организации. 

К. Лофгрен и С. Смит провели исследование, которое указало на 
появление двух новых форм партийной организации, ориентированных 
на использование информационно-коммуникационных технологий. 
Первая, основанная на потребительском подходе к использованию 
технологии, рассматривалась как расширение и преувеличение 
тенденций, обнаруженных в общей модели партии, где технологии 
использовались исключительно для маркетинга все более «пустой» 
партии для избирателей. Второй тип организации, обозначенный как 
стратегия «низов», представляет собой обновление логики массовой 
партии, где информационно-коммуникационные технологии 
формируют канал для привлечения новых членов. 

На сегодняшний день наиболее закономерно выделяются три 
модели имплементации информационно-коммуникационных 
технологий в партийную деятельность. Модель присутствия 
подразумевает наличие у партии веб-сайта, содержащего 
исключительно информацию о создании и политической деятельности 
партии. В таком случае сетевое пространство реализует разве что 
функцию архива или партийной библиотеки, игнорируя основные 
цифровые инструменты. Социальные сети (если таковые имеются) не 
обеспечивают функцию коммуникации с гражданами, вероятнее всего 
их существование – попытка соответствовать новой цифровой 
реальности. Модели присутствия соответствует большая часть 
существующих сегодня белорусских партий: Республиканская партия 
труда и справедливости (rpts.by), белорусская патриотическая партия 
(http://ulahovich.by/partiya/), Республиканская партия 
(http://rprb.narod.ru/), Консервативно-христианская партия (narodnaja 
partyja.org). 

Под моделью пользования понимается адаптация партиями 
информационно-коммуникационных технологий под свои нужды. Так, 
сетевые стратегии партий могут принимать самые разные формы. В то 
время как различные стратегии очевидны в оффлайне, появление 
онлайн-платформ и цифровых инструментов изменило способы 
проведения кампаний партиями. От цифрового маркетинга, широко 
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применяемого Республиканской партией США, до использования 
Консервативной партией Великобритании социальных сетей с целью 
продвижения агитации и мобилизации сторонников, цифровые 
технологии определенно способны влиять на  проведение и 
организацию кампаний, и, более того, могут предоставлять новые 
данные, которые прямо влияют на выстраивание стратегии во всех 
областях деятельности партии. Например, Республиканская и 
Демократическая партии США активно используют свои веб-сайты 
помимо прочего для продвижения партийного бренда. Западными 
партиями активно практикуется ведение коммуникации с электоратом 
в социальных сетях. С помощью Интернета партии достигают 
необходимого финансирования (особенно актуально для некрупных 
партий, не получающих государственное финансирование). Таким 
образом, традиционные политические партии не просто переносят 
оффлайн-контент в сетевое пространство, но и адаптируют 
интерактивные возможности новой среды в соответствии со своими 
потребностями. 

Партии, постепенно переводящие принятие решений на онлайн-
платформы и придерживающиеся общего дискурса цифровой 
демократии, причисляются к переходной (гибридной) модели. 
Испанской социалистической рабочей партией предусмотрено участие 
онлайн, посредством цифровой карты. Онлайн-платформа Британской 
Лейбористской партии включает в себя площадку для обсуждения, 
располагает функцией принятия внутриорганизационных решений, а 
также предоставляет возможность онлайн обучения. Партии, 
придерживающиеся переходной модели взаимодействия с 
информационно-коммуникационными технологиями, демонстрируют 
цифровую трансформацию организации собственной деятельности 
посредством ставших доступными в информационную эпоху 
цифровых инструментов.  

Хотя Интернет предоставляет достаточно инновационных 
инструментов для улучшения своей деятельности, большинство 
традиционных политических партий демонстрируют достаточно 
шаблонную картину адаптации к сетевому пространству: проявляя 
крайнюю осторожность, партии сходятся на модели создания сайтов, 
которая подчеркивает распространение информации и перенос 
оффлайн-контента в онлайн-среду, но не использование уникальных 



70 
 

интерактивных возможностей среды. Однако в некоторых случаях 
выделяются иные механизмы взаимодействия: в частности, под 
моделью пользования понимается адаптация партиями 
информационно-коммуникационных технологий под свои нужды 
(привлечение финансирования, мобилизация электората, развитие 
партийного бренда). Также партии, постепенно переводящие принятие 
решений на онлайн-платформы и придерживающиеся общего дискурса 
цифровой демократии, причисляются к переходной (гибридной) 
модели. 

Научный руководитель: к.и.н., доцент кафедры 
конституционного права и государственного управления 
Полоцкого государственного университета Радюк А.Л. 

 
Дерех В.Г., 

Международный университет «МИТСО», 
3 курс, 1940 группа 

(Республика Беларусь) 
 

ПРОБЛЕМАТИКА 
СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА УБЕЖИЩА 

Институт права убежища был выработан ещё в античный период, 
где им пользовались в развитых государствах как Римское либо 
Греческое. Право беженцев, в каком виде оно находится сейчас, 
является достаточно современным аспектом международного 
публичного права и известно международному праву со времён 
окончания Первой мировой войны, где по решению Лиги Наций был 
впервые определен статус русских и армянских беженцев, получивших 
соответствующие статусу документы. Однако, несмотря на отсутствие 
таких патовых обстоятельств, как Первая или Вторая мировые войны, 
в данный момент в рамках международного права существует 
многосторонний и глубокий кризис в рамках права беженцев. Массовое 
и повсеместное нарушение прав человека в менее развитых регионах 
северной Африки, а также в зонах конфликта, является недопустимым 
относительно современного международного права. Данный пробел 
стал новой причиной появления чрезвычайного количества беженцев. 
В связи с этим сегодня проблематика института убежища и статуса 
беженца являются одними из самых актуальных в рамках 
международного права.  
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Для заполнения пробелов в данной проблематике необходимо 
обозначить чёткую классификацию терминов и положений. В данный 
момент актуальным определением термина «беженец» в соответствии 
с Конвенцией о статусе беженцев 1951 г. является: «Лицо, которое в 
силу обоснованных опасений стать жертвой преследования по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к 
определённой социальной группе или политических убеждений 
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой 
защитой вследствие таких опасений; или, не имея определённого 
гражданства, и находясь вне страны своего прежнего обычного 
местожительства в результате подобных событий, не может или не 
желает вернуться в неё вследствие таких опасений».  

Одной из существующих проблем на сегодняшний день является 
некоторое разделение международно-правового регулирования. 
Подразумевая под понятием «беженец» отличные друг от друга 
классификации, Устав УВКБ ООН наряду с двумя параллельными 
документами в виде Конвенции о статусе беженцев и Протокола, 
касающегося статуса беженца, создали условия для существования 
двух различных категорий беженцев, что явным образом ставит 
определённый круг лиц в затруднительное положение. Д.В. Иванов 
называет данный пробел «проблемой «мандатных» и «конвенционных» 
беженцев». 

В связи с постоянной динамикой международных процессов и 
возникновения новых обстоятельств происходят последовательные 
изменения, которые расширяют круг лиц, признаваемых беженцами, 
однако понятие беженцев всё ещё не было расширено. Ярким примером 
такого противоречия стала ситуация с палестинскими беженцами в 
1948 году. УВКБ ООН признает беженцами в рамках отдельных 
случаев определённые категории лиц в рамках своих программ, однако 
это не является выверенным правилом в реализации разрешения 
данной проблемы. 

Однозначной проблемой для беженцев становится то, что 
определяет специфику права беженцев: полная зависимость судьбы 
беженца от государства, в котором предоставляется убежище, а также 
лишение полноты защиты со стороны своего собственного государства. 
Данными условиями определяется необходимость расширенных 
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функций международных органов и требуется последующее 
качественное увеличение усилий международных механизмов, так как, 
международные контрольные органы осуществляются, в основном, 
только надзорные функции за соблюдением обязательств 
государствами. 

Однозначным пробелом является то, что только Европа 
становится ключевым участником уравнения баланса в работе с 
беженцами, учитывая своё географическое положение, то есть 
ближайшее расположение к странам, откуда приходит основная масса 
беженцев. Однако это не является чем-то необычным, так как в 
кризисных ситуациях в других регионах происходило то же самое, но 
уже с иной стороны. В связи с тем, что все легитимно существующие 
на данный момент страны являются участниками ООН, возникает 
закономерный вопрос: в связи с чем не происходит работа над 
организацией единого механизма реализации проблемы потока 
беженцев или их равномерного распределения? 

Своевременное решение одного из генеральных органов и 
слаженная работа всех государств-участников могли бы стать ключом 
к разрешению определённых социально-культурных проблем, среди 
которых существуют проблемы культурной апроприации и культурной 
ассимиляции в связи с слишком крупными пропорциями принятых 
беженцев.  

Стоит отметить, что отсутствие в будущем альтернативных 
способов решения проблемы беженцев может стать причиной гибели 
европейской цивилизации. В связи с ассимиляцией, происходящей из-
за безграничных потоков беженцев, наш регион в результате может 
оказаться в глубоком культурном и социальном кризисе, истоки 
которого уже закладываются.  

Таким образом, следуют подвести определённые итоги: 
Во-первых, только собственная инициатива государств в 

совокупности с государствами-соседями в рамках региональных 
механизмов способна в данный момент разрешать проблемы 
относительно беженцев, это было продемонстрировано и 
историческими примерами, и происходит прямо на наших глазах в 
данный момент. В связи с этим, требуется унифицированная 
модернизация правового регулирования касательно статуса беженцев, 
подразумевая расширения круга входящих туда лиц; 
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Во-вторых, разумным представляется создание прогрессивных и 
долгосрочных перспектив разрешения и профилактики проблемы 
поточности беженцев, сопряжённых с пропорциональным 
распределением имеющегося числа беженцев.  

Научный руководитель: преподаватель кафедры 
международного права Международного университета «МИТСО» 
Врабий К.М. 

 
Беспудчик И.Ю., 

Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина, 3 курс 31 группа 

(Республика Беларусь) 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ 

В международном гуманитарном праве значительное место 
принадлежит нормам (договорным и обычным), регулирующим 
использование средств и методов ведения войны. Современное 
международное гуманитарное право содержит положения, 
обязывающие воюющие государства соблюдать международно-
правовые нормы, регулирующие применение оружия (средств ведения 
войны) путем ограничения и запрета на применение отдельных его 
видов. 

Средства ведения войны – оружие и иные средства, применяемые 
вооруженными силами воюющих для нанесения вреда и поражения 
противнику. К запрещенным средствам ведения войны международное 
гуманитарное право относит те, которые причиняют излишние 
страдания своими поражающими свойствами: пули, легко 
разворачивающиеся или сплющивающиеся в человеческом теле; 
снаряды весом менее 400 граммов, начиненные взрывчатыми или 
горючими веществами; яды или отравленное оружие; снаряды, 
имеющие единственное назначение – распространять отравляющие 
вещества; удушающие и другие ядовитые газы и бактериологические 
средства; бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие; 
средства воздействия на природную среду, которые имеют широкие, 
долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов 
разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда; конкретные 
виды обычного оружия неизбирательного действия и оружия, 
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использование которого вызывает чрезмерные повреждения или 
страдания. 

Чтобы понять проблему регулирования различного оружия, 
можно взять в пример Оттавский договор о запрещении применения, 
накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и 
об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение 
всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за 
исключением мин, необходимых для обучения разминированию) в 
четырёхлетний срок и ликвидацию имеющихся минных полей. Текст 
договора включает описание мер проверки выполнения его положений, 
включая передачу Генеральному секретарю ООН отчётов о 
принимаемых мерах. Под действие договора не попадают 
противотанковые мины с элементом неизвлекаемости (несмотря на 
мнение части стран-участников о том, что их следует рассматривать и 
как противопехотный боезапас) и управляемые осколочные 
противопехотные мины направленного поражения.  

Согласно данным на 14 декабря 2017 года в мире насчитывалось 
163 государства-участников договора. 30 государств не являлись 
участниками договора. Одно государство подписало, но не 
ратифицировало конвенцию. В число стран, отказавшихся подписать 
договор, входят три из пяти постоянных членов СБ ООН: КНР, РФ и 
США, а также Индия, Пакистан и большое количество 
ближневосточных государств. В результате этого возникает отсутствие 
равновесия в применении вооружения, между странами, 
подписавшими и ратифицировавшими договор и странами, которые 
этого не сделали.  

Поскольку изготовление мин обходится недорого, это оружие по-
прежнему широко используется во многих вооруженных конфликтах. 
Массовое применение минных заграждений и сейчас является 
проблемой для мирных жителей, которые продолжают страдать от мин 
в течение долгих лет после восстановления мира. По статистике МККК 
каждый месяц 2 000 человек, три четверти из которых являются 
гражданскими лицами, становятся жертвами минного оружия. 

Научный руководитель: преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина Дудчик А.И. 
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Круторог Д.Є., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
1 курс 6 група 

 
ЕВТАНАЗІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ  

КОНЦЕПЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ 
У цивільному праві народження і смерть розглядаються як 

особливий вид юридичних фактів, з якими закон пов’язує виникнення, 
зміну або припинення цивільних правовідносин. Одним із найбільш 
дискусійних вважається питання про право на смерть. Йдеться про 
евтаназію – практику припинення лікарем життя людини, яка має 
невиліковне захворювання, на задоволення її прохання в безболісній 
або мінімально болісній формі закінчення страждань.  Активна 
евтаназія передбачає проведення певних дій із метою прискорення 
смерті невиліковно хворої людини. Це може бути введення 
вмираючому будь-яких лікарських чи інших засобів, що тягнуть за 
собою швидке і безболісне настання смерті (летальна ін’єкція). Вона 
виражається в наступному: «вбивство з милосердя», «самогубство, 
якому сприяє лікар», «власне активна евтаназія». Пасивна евтаназія 
полягає в тому, що на прохання хворого припиняється надання 
медичної допомоги, спрямованої на продовження життя. Це прискорює 
настання природної смерті.  

Нині її дозволено у невеликій кількісті країн. Серед них є Бельгія, 
Данія, Іспанія, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія, Нідерланди, 
Франція та понад 20 штатів Америки. 

Проведення пасивної евтаназії вперше було юридично 
закріплено у США (штат Каліфорнія) у 1977 р. в законі «Про право 
людини на смерть». Його отримали невиліковно хворі люди. 
Процедура вимагала попередньо оформленого їх бажання і висновку 
психіатра про їхню осудність. Проте Американська асоціація 
психіатрів заборонила своїм членам брати участь у подібних 
процедурах, тому цим законом нікому не вдалося скористуватися.  

Найбільш просунутою країною в питаннях позбавлення життя на 
прохання є Нідерланди. Там доступні всі форми. Крім того, у цій країні 
людина вже з 12 років може попросити позбавити її життя. В решті 
держав це можуть зробити лише повнолітні.  
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В Україні ж евтаназія та асистоване самогубство є забороненими, 
(ст. 281, п. 4 Цивільного кодексу України). У ч. 3 ст. 52 Закону України 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» вказано, що 
медичним працівникам забороняється здійснення евтаназії – 
навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з 
метою припинення його страждань.  Тому будь-яка спроба допомогти 
людині піти з життя буде розцінена як навмисне вбивство. Проте в 
нашій країні дискусія щодо дозволу евтаназії точиться давно, її 
характеризує полярність думок.  

Противники евтаназії спираються на принципи лікарської 
професії, що покликані охороняти, а не губити життя, прибічники ж 
заявляють, що змушувати людину, яка все одно помре в муках, 
страждати, є аморальним. 

Тож пропоную розібратися, у чому причина заборони евтаназії. 
Першою і найвагомішою є низка морально-етичних питань, що 
виникають з цього приводу. Про те, щоб дозволити позбавляти життя, 
коли про це просить пацієнт, стали говорити у 20 столітті. І це 
пов’язано зокрема з тим, що зросла цінність людського життя, 
відбулася переоцінка критеріїв його якості. Адже сьогодні людина 
живе не просто як біологічна істота: вона здатна наповнювати власне 
життя тими сенсами, якими хоче. Також не менш важливим є сумний 
досвід США та країн Європи, де евтаназія легалізована. Там нерідкими 
є випадки, коли діти примушують своїх батьків «скористатися цією 
послугою». Причиною до цього часто є те, що живі батьки 
використовують забагато своїх фінансових збережень і, таким чином, 
діти отримають менший спадок.  

Таким чином, ми переходимо до економічного фактору заборони 
евтаназії. Окремим сім’ям бракує коштів на утримання невиліковно 
хворої людини. Препарат, що здатен миттєво перервати життя, коштує 
орієнтовно тисячу гривень, а паліативна допомога обходиться в десятки 
й навіть сотні тисяч гривень. Існує вірогідність, що в такий спосіб 
будуть просто позбавлятися від «незручних» пацієнтів. Адже це 
дешевше й швидше.  

Необхідно враховувати право людини на самовизначення і 
невтручання в особисте життя відносно продовження лікування або 
відмови від нього. Це право визнано у всьому світі, і немає жодного 
прикладу його обмеження. Тоді, на мою думку, людина може за певних 
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умов обирати закінчення життя. Також право людини на життя не є 
чітко окресленим. Серед науковців не має єдиної думки щодо 
визначення цього поняття, але я хочу погодитися із Н.В. Кальченко, яка 
зазначає, що право на життя – це природна, невід’ємна від людини 
можливість захисту недоторканності життя і свободи розпорядження 
нею, гарантована нормами внутрішнього законодавства і міжнародно-
правовими актами. Тобто з цього виходить, що людина має право 
вільно розпоряджатися власним життям, а значить і моментом його 
закінчення.  

Евтаназію та асистоване самогубство варто розглянути як 
запобіжник неконтрольованих самогубств. Коли людина не отримує 
належного знеболення й усвідомлює, що такий стан із нею до кінця 
життя, вона може вкоротити собі віку самостійно, а це відбувається не 
завжди безболісно та часто призводить до інвалідності. 

 Не може дійти до однозначності рішень навіть ЄСПЛ. Так, 
наприклад, протилежне тлумачення ст.2 Конвенції можна спостерігати 
у справах Pretty v. the United Kingdom 29, April 2002, в якій 
Європейський суд з прав людини не визнає порушенням ст. 2 
відсутність легалізації самогубства, асистованого лікарем, та Lambert 
and Others v. France, 5 June 2015, тут ЄСПЛ уже не визнає порушенням 
ст.2 наявність легалізації ортаназії. Таке ж неоднозначне тлумачення 
ст. 8 можна спостерігати в справах Haas v. Switzerland, 20 January 2011, 
в якій відмова у видачі летальної дози препарату для проведення САЛ 
у справі не визнано порушенням ст. 8 та Gross v. Switzerland, 30 
September 2014, де такі самі діяння визнано вже порушенням ст. 8. 
(однак через формальні обставини це рішення визнано недійсним).  

В Україні були певні спроби створити законопроект щодо 
легалізації форм припинення життя на прохання. В жовтні 2019 року на 
той момент ще депутат від фракції «Слуга народу» Гео Лерос заявив, 
що планує внести законопроєкт, який легалізує евтаназію. Він не 
розкрив деталей законопроєкту, а такий документ в Раді не 
зареєстрували й досі. На початку 2021-го про легалізацію евтаназії та 
асистованого самогубства говорив і перший заступник Голови 
Верховної Ради Руслан Стефанчук. Однак, знову ж таки, далі розмов 
справа не пішла. Адвокатка Яна Триньова написала власний 
законопроєкт ще у 2008 році. Відтоді вона тричі подавала його в 
парламент, однак його жодного разу не розглянули.  
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Пацієнт перестає відчувати себе людиною іноді непомітно для 
себе, після менш очевидних речей: коли лікар говорить про нього з 
родичами в третій особі, коли хворому не розповідають, які маніпуляції 
з ним проводять і навіщо. Коли поводяться як із тілом. Коли з ним 
перестають спілкуватися друзі. Коли він не виходить на вулицю, тому 
що сім'я не може купити інвалідне крісло. Коли йому брешуть про 
діагноз. Коли нема з ким поговорити. І коли вікно виявляється єдиним 
виходом – теж. Тому не менш важливим аспектом цієї теми є 
паліативна медицина, основним завданням якої є покращення якості 
життя та полегшення страждань невиліковних пацієнтів. На жаль, в 
Україні їй притаманні усі вищеперераховані риси. Виходом для одних 
пацієнтів може стати гідна паліативна допомога, для інших – евтаназія. 

Отже, на мою думку, зарано говорити в Україні про евтаназію, 
коли немає належного паліативного догляду, при отриманні якого 
частина пацієнтів відмовилася би від відходу з життя. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри теорії і філософії 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Уварова О.О. 

 
Курто Я.А., 

Полоцкий государственный университет, 
Юридический факультет, 2 курс, группа 20-ПР-3 

(Республика Беларусь) 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ «КРАЖИ ЛИЧНОСТИ»  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗА РУБЕЖОМ 

Переход к информационному обществу привел к глубокой 
перестройке множества сфер общественной жизни. Развитие новейших 
информационных технологий и массовая компьютеризация 
трансформировали социальную, культурную и общественную сферы 
жизни человека. Возникновение сети Интернет и широкое внедрение 
услуг, предоставляемых удаленно, поставили под угрозу обеспечение 
безопасности персональных данных. С течением времени мошенники 
придумывают все более сложные способы завладения персональной 
информацией. С конца XX века и по сегодняшний день сотни 
миллионов законопослушных граждан пострадали от «кражи 
личности» – использования персональных данных граждан в 
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незаконных целях. Различные методы получения идентификационной 
информации повлияли на дифференциацию такого киберпреступления, 
как «кража личности», и установили проблему его недостаточного 
правового регулирования. 

Соединенные Штаты Америки обладают наиболее полной 
совокупностью законодательных актов, позволяющих 
квалифицировать «кражи личности» и, вследствие, 
противодействовать киберпреступности в целом. Такие акты 
присутствуют на уровне каждого из штатов. В частности, в §943.201 
устава штата Висконсин, США (WISCONSIN STAT.) «кража 
личности» трактуется как «несанкционированное использование 
личной идентифицирующей информации или документов физического 
лица». Однако в деле State v. Baron штат Висконсин предложил другую 
альтернативу формулировки феномена — использование чьей-либо 
личной идентификационной информации для нанесения ущерба 
репутации этого человека. 

К новейшим нормативным актам, относящимся к «краже 
личности», относится законопроект по внесению поправок в 
Налоговый кодекс 1986 года, чтобы предоставить финансовую помощь 
налогоплательщикам, ставшим жертвами кражи личных данных, для 
совершения мошенничества со страхованием по безработице. Он 
позволит внедрить процесс, способствующий тому, чтобы обезопасить 
налогоплательщиков, которые имеют неучтенный доход, если эти 
налогоплательщики считают, что они стали жертвами «кражи 
личности», или на их имя были заявлены мошеннические пособия по 
безработице. Данный законопроект был внесен на рассмотрение 
Конгрессом США 117-го созыва 12 мая 2021 года и находится на стадии 
рассмотрения Палатой представителей США.  

Вопросом времени является введение в действие законов, 
запрещающих определенный неправомерный контент с 
использованием синтетических медиа. Разработка проектов таких 
законов уже идет в ряде стран мира, и позволит более детально оценить 
риски, относящиеся к «краже личности», а также станет большим 
шагом к получению актуальной международной статистики по 
данному киберпреступлению.   

20 декабря 2019 года, первый в стране закон, 
криминализирующий создание и распространение видео-дипфейков, 
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не отмеченных соответствующим образом, был подписан Президентом 
США. Законодательное закрепление дипфейков стало частью Закона о 
национальной обороне на 2020 финансовый год. Помимо 
вышеперечисленных нововведений, закон включил в себя разработку 
плана дальнейших исследований и создания инструментов 
обнаружения дипфейков. В Китае с 1 января 2020 года действуют 
новые правила, регулирующие видео-и аудиоконтент в Интернете. Он 
включает запрет на публикацию и распространение «фальшивых 
новостей», созданных с помощью искусственного интеллекта. 
Отмечается, что любое использование искусственного интеллекта 
должно быть четко обозначено, и несоблюдение данных правил может 
рассматриваться как уголовное преступление, которое может 
«поставить под угрозу национальную безопасность и ущемить 
законные права и интересы других лиц». 

Республика Беларусь находится на ином уровне правового 
регулирования «кражи личности». Единственными нормативными 
актами, регулирующими схожие с «кражей личности» 
правонарушения, являются Кодекс Республики Беларусь об 
Административных Правонарушениях № 91-З от 06.01.2021 г., 
Уголовный Кодекс Республики Беларусь № 275-З от 9.07.1999 г. 
Представленные статьи не регулируют ответственность за совершение 
«кражи личности», а применяются в случае незаконных действий в 
отношении информации о частной жизни и персональных данных, 
несоблюдении мер обеспечения защиты персональных данных, 
несанкционированного доступа к компьютерной информации, 
неправомерного завладения компьютерной информацией. Незаконно 
полученная защищенная персональная информация, в свою очередь, 
далее может использоваться для совершения «кражи личности». 

В Республике Беларусь существует специальный Закон «О 
защите персональных данных», который регулирует вопросы об общих 
требованиях обработки персональных данных, права субъекта 
персональных данных и обязанности оператора, и ответственность за 
нарушение данного закона. Объектом данных норм являются 
правоотношения, связанные с нарушением тайны переписки, 
телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений; 
незаконными действиями в отношении информации о частной жизни и 
персональных данных; несоблюдением мер обеспечения защиты 
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персональных данных; нарушением законодательства о защите 
персональных данных.  

28 октября 2021 года Президентом Республики Беларусь был 
подписан Указ №422 «О мерах по совершенствованию защиты 
персональных данных», который предусматривает создание 
Национального центра защиты персональных данных. Документ издан 
в развитие норм Закона № 99-3 от 7 мая 2021 года «О защите 
персональных данных». Положением, утвержденным Указом, 
определяются основные органы управления, а также задачи, функции и 
права Национального центра защиты персональных данных. В 
частности, таковыми являются осуществление контроля за обработкой 
персональных данных операторами (уполномоченными лицами), 
участие в работе международных организаций по вопросам защиты 
персональных данных, ежегодная публикация в средствах массовой 
информации отчета о своей деятельности и осуществление иных 
полномочий, предусмотренных законодательством о персональных 
данных. Принятие Указа является важным шагом к повышению уровня 
защиты персональных данных в государстве и обеспечению более 
полной реализации права граждан на защиту от незаконного 
вмешательства в личную жизнь.  

Сам термин «кража личности» является достаточно молодым и 
законодательство по вопросу охраны персональных данных в 
информационном пространстве еще далеко от совершенства и требует 
детальной проработки. Исследования «кражи личности» должны иметь 
цель последующего закрепления термина «кражи личности» на 
законодательном уровне в Республике Беларусь и в 
восточноевропейском регионе, с использованием опыта зарубежных 
стран. Следует вывод о необходимости продолжения исследований в 
данной сфере с целью последующего закрепления термина “кражи 
личности” на законодательном уровне в Республике Беларусь и в 
восточноевропейском регионе.  

Научный руководитель: к.и.н., доцент кафедры 
конституционного права и государственного управления 
юридического факультета Полоцкого государственного 
университета Радюк А.Л. 
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Лозиняк М.А., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
Інститут підготовки юридичних кадрів 

 для Служби безпеки України, 2 група, 1 курс 
 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ ПРИНЦИПІВ 
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Сучасний стан викликів і небезпек, протидіяти яким покликана 
Служба безпеки України, зумовлюють постійне вдосконалення 
навичок і умінь кожним співробітником для того, щоб, законодавчо 
покладені на цю Службу завдання, були виконані. 

Державний орган спеціального призначення з правоохоронними 
функціями, яким є Служба безпеки України, забезпечує державну 
безпеку України. Згідно ст.2 Закону України «Про Службу безпеки 
України», на неї покладається у межах визначеної законодавством 
компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, 
територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і 
оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав 
громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних 
спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, 
а також забезпечення охорони державної таємниці. 

До завдань Служби безпеки України також входить 
попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних 
правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та 
організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та 
інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво 
важливим інтересам України. 

На сьогоднішній день на спецслужбу покладено виконання 
великої і тривалої роботи, яку співробітники виконують, 
додержуючись важливих принципів. Чинним законодавством України 
визначено, що діяльність Служби безпеки України має здійснюватися 
на основі таких принципів, як законність, позапартійність, конспірація, 
повага і дотримання прав та свобод людини і громадянина та інші. 

Проте, не менш важливим принципом в роботі співробітника 
Служби безпеки України є принцип професіоналізму. Так, у ст.19 
Закону України «Про Службу безпеки України» йдеться, що до органів 
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цієї Служби приймаються громадяни України, здатні за діловими та 
моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно 
виконувати службові обов'язки та відповідатимуть критеріям 
професійної придатності, і зокрема юридичної обізнаності. 

Для початку з’ясуємо, що ж означає сам термін 
«професіоналізм». Закон України «Про державну службу» визначає це 
поняття як компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання 
посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем 
рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною 
мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних 
меншин, визначеною відповідно до закону. Британський режисер Джон 
Паттерсон казав: «Щоб реалізувати свої мрії в реальний успіх, Ви 
повинні працювати. Працювати багато, наполегливо, постійно - це 
шлях до вдосконалення і максимального результату.» Цей вислів дуже 
чітко говорить нам про те, що саме велике бажання і прагнення робити 
якусь справу може привести до успіху. Адже та людина, яка нічого не 
робить нічого і не отримує. Відповідально ставитися до роботи, бути 
старанним, гуманним, відповідальним, розуміти сенс поставленої 
задачі, вміти чітко і правильно виконувати накази – те, до чого повинен 
пранути кожен працівник Служби безпеки України. 

Враховуючи завдання, законодавчо покладені на Службу безпеки 
України, серед яких одне з головних місць займає контррозвідувальна 
діяльність, важливість принципу професіоналізму беззаперечна. Згідно 
ст.1 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», 
контррозвідувальною діяльністю є спеціальний вид діяльності у сфері 
забезпечення державної безпеки, яка здійснюється з використанням 
системи контррозвідувальних, пошукових, режимних, 
адміністративно-правових заходів, спрямованих на попередження, 
своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам 
безпеці України, розвідувальним, терористичним та іншим 
протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав, а 
також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України. 

Ми впевнено можемо сказати, що діяльність Служби безпеки 
України, її органів та співробітників базується, окрім іншого, на 
професіоналізмі, і наші співробітники – справжні професіонали своєї 
справи. В підтвердження цього наведемо результати публічного звіту 
Служби безпеки України за 2020 рік, в якому наведено викриття 



84 
 

контррозвідкою масштабної фінансової піраміди, вкладниками якої 
були 600 тис. осіб. Її організатори шахрайським шляхом заволоділи 
коштами громадян України та в подальшому здійснили їх легалізацію 
(відмивання). Піраміда діяла кілька років, шахраї заробили близько 250 
млн. доларів, на які придбали елітне майно та інвестували в 
підконтрольний бізнес. Зокрема, купили один з островів Дніпровського 
каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних 
позашляховиків вартістю понад 100 тис. доларів США кожний тощо. 
До організації злочинного механізму причетні понад 20 громадян та 
задіяні більше 100 підконтрольних компаній. Про підозру оголошено 
трьом особам. Крім України, протиправна схема функціонувала на 
території РФ і в Казахстані. Також в звіті наведено, що лише протягом 
2020 року в державі Служба безпеки України ліквідувала і вилучила з 
незаконного обігу 15 нарколабораторій, 1704 кг наркотичних засобів, 
понад 76 кг психотропних речовин. Задля протидії загрозам державній 
безпеці, пов’язаним з корупцією та організованою злочинністю 
Службою безпеки України 1763 особам повідомлено про підозру, з 
яких 743 службовцям, 379 осіб засуджено, з яких 145 посадовців, 187 
посадовців звільнено з посад і  близько 80 організованих угруповань 
ліквідовано. 

Бути професіоналом – не означає лише вміти вирішувати справу, 
бути професіоналом – це вміти знайти кожну маленьку деталь, кожну 
непомітну частинку; це вміти мислити логічно і послідовно, розуміти і 
оцінювати справу з усіх сторін, знаходити рішення і способи 
розв’язання тої чи іншої проблеми; бути професіоналом – це з 
абсолютною впевненістю доводити свою думку, аргументуючи її та 
спираючись на правове законодавство. 

Науковий керівник: д.ю.н., доцент, головний науковий 
співробітник відділу наукової та науково-дослідної роботи 
Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки 
України Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Гончаренко Г.А. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ 

 ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ 
Вища рада правосуддя – це ключовий орган державної влади та 

суддівського врядування, який покликаний забезпечувати незалежність 
судової влади, приймати рішення про рекомендування призначення на 
посаду суддів, про надання дозволу на арешт, відсторонення, 
притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення суддів з 
посади. Оскільки на цей орган покладено вкрай важливі завдання, в 
умовах сьогодення існує нагальна необхідність його реформування.  

 Усі минулі намагання проведення реформування органів 
суддівського врядування не можна вважати цілком успішними. 
Починаючи з моменту становлення незалежної Української держави 
вимога стосовно проведення реформ у межах судової гілки влади 
постійно зростала. Наявність значної кількості некомпетентних суддів 
та неспроможність судової системи до самоочищення негативно 
впливали на процес демократизації державних інститутів в країні. 
Гарантом проведення успішного та ефективного реформування даної 
гілки влади є виключно політична воля Президента України та 
Верховної Ради України. Так, 2016-2020 роки характеризуються 
намагання розпочати ефективну судову реформу. Зокрема, ухвалено 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року 
№ 1402 та Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 
21.12.2016 № 1798-VIII, проведено конституційну реформу у сфері 
правосуддя. Положення цих актів базувалися на демократичних 
засадах реформування судової системи України та повною мірою 
відповідали європейським стандартам. Проте через відсутність саме 
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політичного прагнення дана реформа не була доведена до логічного 
завершення.  

Станом на сьогодні Вища рада правосуддя складається з 21 члена. 
Половину з зазначеного складу судді обирають самостійно, ще по двоє 
обираються з'їздом науковців, адвокатів, прокурорів, Президентом 
України та Верховною Радою. Слід зазначити, що голова Верховного 
Суду також входить до складу ВРП. З цього слідує, що більшість членів 
у ВРП – судді, що призначаються самими суддями. Окрім цього, однією 
з основних проблем обрання членів ВРП є те, що члени ВРП не 
проходять жодної перевірки на дотримання вимог професійної етики та 
доброчесності. Внаслідок цього може існувати загроза потрапляння до 
ВРП заангажованих, недоброчесних представників. 

Для вдосконалення процедури добору членів ВРП було прийнято 
декілька важливих положень. Зокрема, прийнято Закон «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) 
на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних 
інспекторів Вищої ради правосуддя», в якому передбачено положення 
про створення Етичної ради, яка матиме повноваження перевірки 
дійсних членів ВРП, а також кандидатів на посаду члена ВРП 
відповідності критеріям доброчесності та професійної етики. 

До складу Етичної ради будуть входити по три представники з 
боку органів судової влади та міжнародних експертів. Для 
забезпечення об’єктивності при прийнятті рішень за них повинно 
проголосувати щонайменше двоє міжнародних експертів, а якщо 
голоси рівно розподілилися, то вирішальним буде голос двох експертів. 

Проте досить явною, як зазначають експерти, є неспроможність 
даної моделі очистити ВРП. На їх думку проблема полягає в тому, що 
призначені Радою суддів представники Етичної ради, скоріш за все, не 
допустять вступ до ВРП неупереджених та незалежних кандидатів. При 
цьому, суб’єкт призначення недоброчесного члена ВРП матиме 
можливість залишити його на посаді, навіть за наявності рішення 
Етичної ради про відсторонення судді від здійснення ним обов’язків. 

Слід також зазначити, що наразі існує проблема зриву оновлення 
Вищої ради правосуддя, так як у законі зазначено положення про 
можливість оскарження рішення ВРП у Верховному Суді з будь-яких 
підстав. Тобто можна дійти висновку про те, що Верховний Суд може 
блокувати рішення ВРП про звільнення діючих членів ВРП та 
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призначення нових, а також про визнання недоброчесним члена чи 
кандидата ВРП. 

Ухвалений Закон має низку недоліків та протиріч. По-перше, на 
думку багатьох науковців, суддів та правників норми закону не 
відповідають Основному Закону України, висновкам Конституційного 
Суду України, міжнародним стандартам. На підтвердження цього судді 
Верховного суду звернулися до Конституційного Суду України з 
вимогою перевірити на відповідність Конституції абзаци 1, 6 та 11 
пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» ухваленого 
закону, а також абзац 13 пункту 23-1 розділу III закону «Про Вищу раду 
правосуддя» від 2016 року. Цими положеннями саме і передбачається 
створення Етичної ради та наділення її повноваженням з перевірки 
дійсних членів Вищої ради правосуддя і кандидатів на посаду члена 
Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності. 

По-друге, спірним є той момент, що по суті відповідальність за 
перебіг та результати змін ВРП перекладається з громадян України та 
державних органів України на кількох іноземних експертів, які не 
зможуть відповідати в разі потреби перед українським народом чи 
законодавством за проведені реформи, тобто можна казати про те, що 
Україна ніяким чином не зможе контролювати діяльність та рішення, 
які приймають ці міжнародні експерти. По-третє, закон не відповідає 
тим зобов’язанням, що взяла на себе Україна перед МВФ. Однією з 
головних вимог Міжнародного валютного фонду було проведення саме 
необхідних реформ, серед яких зазначена реформа ВРП. Суть вимоги 
не включала передачу вирішальної ролі міжнародним експертам у 
питаннях кадрового формування органів судової влади України. Адже 
передача вирішального голосу міжнародникам супроводжується 
повним нехтуванням Основного закону України, державним 
суверенітетом та незалежністю України у внутрішніх та зовнішніх 
відносинах.  

Загалом вказані зміни мають ключове значення, так як вони 
комплексно впливають на реформування органів судової влади 
України – а саме Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України. Створення Етичної ради мало б забезпечувати 
незалежність Вищої ради правосуддя, однак станом на сьогодні в 
Україні не існує чіткого бачення належної моделі даного органу, 
котрий би повністю відповідав нормативно-правовій базі нашої 
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держави, міжнародним угодам та договорам та особливостям побудови 
національної судової системи. Для удосконалення даної гілки влади, 
окрім чіткого плану дій слід виділити достатньо часу саме на 
впровадження необхідних новацій. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри судоустрою та 
прокурорської діяльності Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Овсяннікова О.О. 
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КОМПЕТЕНЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Президент України є одноосібним главою держави та одним з 
вищих органів державної влади, котрий має величне право виступати 
від імені народу, що є затвердженим в Конституції України. 
Дослідження обсягу компетенції Президента зумовлено тим, що місце 
і роль виборного голови у механізмі державної влади є 
нереформованими за тридцять років незалежного існування.  

З 1991 року в нашій країні існували різні межі президентської 
влади. Тривалий час української історії, а саме 1996-2005 роки, коли 
правління належало Леонідові Кучмі, та 2010-2014 за правління 
Віктора Януковича, Україна була президентсько-парламентською 
республікою. Це означало, що глава держави має значні повноваження 
відносно виконавчої гілки влади, спільно з парламентом формує уряд, 
котрий є підзвітним та відповідальним перед ним. Разом із широкими 
формальними чи неформальними повноваження це дало змогу вважати 
зазначених президентів наймогутнішими політиками країни.  

Однією з головних ознак змішаної республіки є закріплення 
функцій президента як арбітра чи гаранта у чітко визначених сферах 
суспільного життя. Вперше поняття «президента-арбітра» було 
закріплено в Конституції Французької Республіки: «Президент 
Республіки доглядає за додержанням (veille au respect) Конституції. Він 
забезпечує своїм арбітражем нормальне функціонування публічних 
влад, а також наступництво держави. Він є гарантом національної 
незалежності, територіальної цілісності i додержання міжнародних 
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договорів». Таким чином визначається вирішальна роль президента у 
сфері виконавчої влади та роль правління країною загалом. 

Концепція президента-арбітра втілюється у більшості країн з 
республіканською формою державного правління: Президент Білорусі 
забезпечує взаємодію органів державної влади, здійснює 
посередництво між органами державної влади, державою і 
суспільством; Президент Казахстану – узгоджене функціонування сфер 
державної влади та відповідальність органів влади перед народом; 
Президент Румунії – належне функціонування публічної влади та є 
посередником між владою й народом. 

З 2014 року і дотепер Україна є парламентсько-президентською 
республікою, проте, глава держави й надалі має певні повноваження, 
котрі є більш звичними для країн президентської чи президентсько-
парламентської республіки. Президенти зарубіжних парламентсько-
президентських країн досить часто втрачають провідну роль у 
формуванні зовнішньої політики країни чи змушені розділяти її із 
урядом. У той час як Президент України представляє державу в 
міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною 
діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори 
України (п. З ст. 106 Конституції України), приймає рішення про 
визнання іноземних держав (п. 4 ст. 106 Конституції України), 
призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в 
інших державах і при міжнародних організаціях, приймає вірчі і 
відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав (п. 
5 ст. 106 Конституції України) тощо. 

Також Президент України має вплив на виконавчу гілку влади: 
має право призначати голів місцевих державних адміністрацій, може 
вносити поправки у роботу уряду, направляючи його постанови на 
розгляд Конституційного Суду України. До того ж, згідно із законом 
України «Про прокуратуру» Генеральний прокурор призначається на 
посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України. Хоча 
в інших парламентсько-президентських країнах його обирає лише 
парламент (Хорватія), інші відомства (Румунія) або його функції 
виконує міністр юстиції (Польща та Австрія). 

Сила вето Президента нашої країни також перевищує силу вето в 
таких парламентсько-президентських країнах, як Польща, Румунія та 
Литва. Це проявляється в тому, що подолати вето Президента України 
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можливо лише двома третинами голосів Верховної Ради. Таким чином, 
не потрібно мати більшості у Парламенті для того, щоб Президент був 
впевненим у власній можливості «ветувати» будь-які законопроекти. 

Обсяг повноважень Президента України значно перевищує 
компетенцію глав держав зарубіжних країн з формою державного 
правління парламентсько-президентська республіка, зокрема, в інших 
парламентсько-президентських країнах із сильним президентом, таких 
як Греція, Литва, Молдова, Польща, Румунія, Угорщина тощо. Однак, 
внаслідок перегляду форми правління в країні, останній раз після 
Революції гідності (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) вплив Президента 
на розподіл посад в уряді значно зменшився, а отже й зменшили його 
повноваження як глави нашої країни. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок: 
Президент України втратив певну частину своїх повноважень, але й 
надалі залишається одним із найвпливовіших президентів порівняно з 
зарубіжними парламентсько-президентськими республіками, що може 
породжувати нестабільність у політико-правовому середовищі.  

Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри державного 
будівництва Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Муртіщева А.О. 
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імені Ярослава Мудрого, 
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ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ  

В РІЗНИХ КРАЇНАХ 
Протягом тривалого часу історичного розвитку в різних країнах 

знайшли відображення багатоманітні побудови формування корпусу 
суддів. 

В Україні обрання суддів повинно відповідати критеріям, за якими 
здійснюється відбір. Наше законодавство закріпило вимоги до кандидатів 
на посаду судді. Згідно з статтею 69 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» на посаду судді може бути призначений громадянин 
України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, 
який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері 
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права щонайменше п’ять років. Він є компетентним, доброчесним та 
володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного 
Національною комісією зі стандартів державної мови. Стаття 128 
Конституції України закріплює, що призначення на посаду судді 
здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в 
порядку, встановленому законом. Голову Верховного Суду обирає на 
посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум 
Верховного Суду в порядку, встановленому законом. 

У Франції Президентом призначаються професійні судді загальних 
судів, за рекомендацією Вищої ради магістратури – посадові особи 
Касаційного Суду та голови Апеляційних судів, а інші судді – за поданням 
міністра юстиції з позитивним висновком Вищої ради магістратури. Судді 
не магістрати зазвичай обираються виборцями. Кандидат на посаду судді 
повинен мати вищу юридичну освіту, яка здобута після закінчення 
спеціальної юридичної академії, або захистити докторську дисертацію. 
Для призначення до складу Касаційного Суду встановлені підвищені 
вимоги: кандидат має працювати професором університету або мати стаж 
суддівської роботи. Отже, крім органів суддівського самоврядування, на 
формування суддівського корпусу Франції значно впливають органи 
виконавчої влади. Зазвичай суддею не призначається особа, яка молодша 
сорока і старша п’ятдесяти років та особа, яка раніше в межах округу 
апеляційного суду займалась адвокатською практикою, обіймала посаду 
судового виконавця чи нотаріуса, якщо з цього моменту пройшло менше 
п’яти років. Як в Україні, так і у Франції, виконання обов’язків судді 
несумісне з мандатом члена парламенту, асамблеї Європейського Союзу 
та його органів. 

В Італії кандидату на посаду судді необхідно пройти стажування як 
судовий аудитор, для цього проводиться конкурс за результатами 
письмових іспитів. Призначення магістратів здійснюється за конкурсною 
основою. До конкурсу допускаються особи не молодше двадцяти одного 
року та не старше тридцяти років, які мають диплом про закінчення 
університету. Також передбачені такі вимоги: бездоганна поведінка (і в 
минулому), фізична придатність, цивільна правоздатність, наявність 
громадянства, професійна відповідність. Вища рада магістратури значно 
впливає на формування суддівського корпусу Італії. До її компетенції 
входить: зарахування на службу в магістратуру, призначення і 
переведення магістратів, підвищення їх по службі, застосування 
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дисциплінарних. Судді не можуть займатися промисловою, торговельною 
та іншою діяльністю. Органи виконавчої влади можуть впливати на 
суддівський корпус, оскільки дисциплінарне провадження щодо суддів 
порушує тільки міністр юстиції. Органом, що розглядає справи про 
дисциплінарну відповідальність, є відділення Вищої ради магістратури, 
яка може застосувати такі санкції: попередження, догану, втрату вислуги, 
пониження в категорії, звільнення. 

У США законодавство не вказує будь-яких формальних вимог до 
кандидатів на посаду судді у Верховний Суд або федеральні суди нижчої 
інстанції. Відсутній іспит, вікові вимоги, вимоги громадянства, навіть 
немає вимоги щодо юридичного диплому чи юридичної підготовки. На 
основі практики в США виробилися такі вимоги: хороші теоретичні 
знання та певний досвід юридичної діяльності, здібність думати та писати 
зрозуміло й логічно, розумовий розвиток і хороше фізичне здоров’я, 
безсторонність при вирішенні справ, вміння застосовувати суддівську 
владу. Суддею можна стати чотирма способами: через загальні вибори; 
шляхом добору вищою посадовою особою зі списку з кількох кандидатів, 
наданого незалежною комісією; через призначення вищою посадовою 
особою в системі виконавчої влади за умови затвердження кандидатури 
законодавчим органом; через вибори в законодавчому органі. 
Найбільшого поширення набуло призначення суддів вищими посадовими 
особами з подальшим затвердженням кандидатури законодавчим 
органом. Таким чином поповнюються майже всі федеральні суди. До 
апеляційних судів суддів зазвичай назначають Президент і Міністерство 
юстиції, бо сенатори беруть меншу участь у цьому процесі. Президент 
обираючи суддів Верховного суду має більшу свободу, хоча й враховує 
думку Сенату. 

Отже, кандидатський ценз покликаний забезпечити дієвість та 
ефективність судової влади через високий моральний і професійний 
рівень. В одних країнах можна побачити загальні й спеціальні 
кандидатські вимоги, коли в інших – лише загальні. У другому випадку 
судова влада знаходиться в процесі становлення, що характеризується 
малим надходженням професійних кадрів. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка кафедри судоустрою та 
прокурорської діяльності Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Овсяннікова О.О. 
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АКТИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО  
У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Законодавством країн-членів Європейського Союзу (далі – ЄС) 
передбачено три основні умови наявності у особи виборчого права на 
загальнодержавних виборах – досягнення визначеного конституціями 
або відповідними виборчими законами віку, наявність громадянства та 
повної дієздатності. У переважній більшості країн Європейського 
Союзу мінімальний вік, з якого виникає право обирати, становить 18 
років. До винятків можна віднести Австрію (19 років), Кіпр (21 рік) та 
Італію (в Італії право обирати сенаторів мають громадяни, яким на день 
проведення виборів виповнилось 25 років), на що вказують нормативні 
акти та Конституції даних країн. У більшості країн активним виборчим 
правом наділені здебільшого громадяни даної країни, можливість 
участі іноземців у загальнодержавних виборах на законодавчому рівні 
допускається лише у двох країнах – Ірландії та Іспанії, які можуть 
надати виборчі права іноземцям або за принципом взаємності, або у 
випадках, передбачених спеціальними законами. Традиційною 
підставою позбавлення права обирати є визнання особи в судовому 
порядку недієздатною. 

У той же час Конституціями та виборчими законами країн-членів 
передбачено й інші підстави, за наявності яких особа позбавляється 
активного виборчого права. Це можуть бути наприклад підстави, 
пов’язані зі спеціальним статусом громадянина (Великобританія, 
Іспанія), обмеження, зумовлені вчиненням протиправних дій (злочинів 
і адміністративних деліктів), що потягло за собою позбавлення 
виборчих прав, обмеження, пов’язані з місцем проживання особи (в 
Данії особи, які постійно проживають за кордоном, втрачають право 
обирати, крім випадків, коли таке проживання зумовлено службою, 
роботою в датській компанії, навчанням), обмеження, зумовлені 
психічним станом особи, непов’язаним з визнанням її недієздатною 
(Бельгія, Німеччина, Португалія, Угорщина). 
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Для місцевих виборів в ЄС встановлено дещо інші критерії 
наявності виборчого права. Оскільки органи місцевого самоврядування 
репрезентують інтереси жителів, які проживають в межах відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці, законодавець як критерій 
наявності активного виборчого права на місцевих виборах встановив 
проживання на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, в деяких країнах – наприклад у Великобританії та Латвії – 
такою, що проживає в межах відповідної території, вважається особа, 
яка має нерухоме майно на цій території; у Франції для того, щоб 
вважатись жителем комуни, достатньо сплачувати податки до 
відповідного комунального бюджету. Таким чином, на відміну від 
парламентських виборів, постійне проживання особи в межах 
муніципалітету є чинником, який визначає наявність або відсутність у 
цієї особи активного виборчого права. Другою особливістю виборчого 
законодавства країн ЄС є те, що для участі у місцевих виборах не 
обов’язково бути громадянином країни, тоді як громадянство є 
обов’язковою умовою участі у парламентських та президентських 
виборах. 

Загалом, якщо аналізувати ступінь поширеності тих чи інших 
способів голосування не за місцем реєстрації виборця, то у 23 країнах 
ЄС виборці, які перебувають за кордоном, можуть реалізувати своє 
виборче право або шляхом голосування поштою (найбільш поширений 
спосіб), або шляхом голосування у приміщенні дипломатичного або 
консульського представництва (цей спосіб застосовується приблизно у 
половині країн ЄС). Взагалі можливості взяти участь у голосуванні за 
кордоном виборці позбавлені лише у двох державах – в Угорщині і 
Словаччині (відповідні норми законів зазнають постійної критики з 
боку ОБСЄ). В Чехії можливість реалізації активного виборчого права 
за кордоном поставлена у залежність від виду виборів – на території 
дипломатичних і консульських представництв виборці можуть 
проголосувати лише на виборах до нижньої палати парламенту, тоді як 
обрати члена верхньої палати вони можуть тільки за місцем свого 
включення до списку виборців. Поширеними в ЄС способами 
голосування на виборах є голосування поштою – з 25 країн-членів цей 
спосіб не використовують лише 6 країн; та голосування за місцем 
тимчасового перебування виборця (не застосовується лише в 7 
країнах). Інтернет-голосування на сьогодні проходить етап тестування 
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і було успішно апробоване лише в декількох країнах Європи: в Естонії, 
Португалії, Франції. 

Окрім застосування різних способів голосування не за місцем 
свого постійного проживання, важливе значення для втілення в життя 
принципів загального і рівного виборчого права має встановлена 
процедура реєстрації виборців – адже невключення виборця до реєстру 
позбавляє його тих можливостей, які надано іншим виборцям, а 
включення до різних реєстрів дозволяє проголосувати в декількох 
округах відразу. Саме тому у виборчих законах більшості країн ЄС 
важлива увага приділена регламентації порядку та способів реєстрації 
виборців. 

Отже, можна зробити висновок, що практично у всіх державах 
ЄС задекларовано принципи загального та рівного виборчого права. За 
загальним правилом, виборці завжди можуть реалізувати своє активне 
виборче право на виборчій дільниці за місцем свого включення до 
списку виборців. Разом з тим, одні виборці у день голосування можуть 
перебувати на навчанні або роботі за кордоном, інші – виконувати свої 
службові обов’язки не за місцем проживання або перебувати на 
лікуванні, інші – взагалі не мати встановленого місця проживання, що 
відбиває демократичні та ліберальні позиції відповідної країни. Для 
того, щоб принципи загального і рівного виборчого права набували 
змістовного наповнення, держава вживає необхідних зусиль для того, 
щоб усі виборці незалежно від свого фізичного стану, місця 
проживання і місця перебування за наявності відповідного бажання 
могли би взяти участь у голосуванні. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри державного 
будівництва Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Чиркін А.С. 
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ПРИНЦИП РІВНОСТІ  ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП 
РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

Суспільство – це об’єднання людей, яке має певні географічні 
кордони, спільну законодавчу систему і певну національну 
(соціокультурну) ідентичність, у якому взаємодіють тисячі осіб. Кожне 
з них має унікальні ознаки, що має вплив на становище особистості в 
соціумі. Завданням держави є забезпечення рівних, справедливих, 
гідних умов життя для своїх громадян незалежно від їх персональних 
параметрів. Гарантією цього є принципи права, що виступають 
провідними ідеями, визначають вектор правового розвитку держави.  

Найбільш актуальним питанням є ідея рівності, адже розвиток 
суспільства спричиняє більше поглиблення знань людей у аспекті 
особистих прав, можливостей та індивідуального становища в 
суспільстві. Освіченість у цих сферах  надає відчуття їх неповноцінного 
забезпечення, тому з часом виникають настрої та рухи за задоволення 
певних прав, забезпечення гендерної рівності, протидію дискримінації 
тощо. 

Принцип рівності передбачає два аспекти, які є складовими 
характеристики його змісту, а саме справедливу рівність можливостей 
та рівність результатів. Для досягнення рівності в суспільстві держава 
зобов’язана забезпечити функціонування цих двох аспектів. Цінність 
поняття рівності можливостей полягає в забезпеченні кожному 
однакових умов для досягнення цілей  і в тому, що ніхто не може 
перешкоджати іншим особам використовувати свої шанси для 
досягнення особистих цілей. 

Основною метою ідеї рівності можливостей є гарантування 
досягнення рівних шансів індивідів за допомогою правових засобів, їх 
рівного статусу незалежно від майнового забезпечення, розумових 
здібностей, освіти, психологічних особливостей, моральних 
переконань тощо. Проте втілення цієї концепції практично стає 
неможливим через унікальність кожної людини за своїми природними 
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та соціальними параметрами. Це пояснюється тим, що, надаючи всім 
громадянам рівний обсяг юридичних прав та обов’язків, індивіди за 
своїми здібностями та інтересами по-різному влаштовують своє 
існування й здобувають різне фактичне становище в суспільстві. 
Другою важливою складовою, що допомагає зрозуміти сутність 
принципу рівності як одного з основоположних , є рівність результатів. 
Ідея полягає у критерії, згідно з яким процес розподілу благ має 
забезпечити однакові кінцеві умови для кожної особистості. 

Змістом формальної рівності є рівність усіх людей перед законом, 
рівність прав і обов'язків, незалежно від приналежності до різних 
етнічних та релігійних груп, службового статусу. Принцип 
недискримінації є іншою стороною формальної рівності. Дана 
вимога відображається в праві у вигляді чотирьох загальних принципів, 
які пов’язані між собою:1) принцип рівності перед законом; 2) принцип 
рівності прав і свобод;3) принцип рівності перед судом; 4) принцип 
рівності обов'язків людини й громадянина. 

У свою чергу ідея фактичної (реальної) рівності  можливостей 
реалізується в праві за допомогою двох основних принципів:1) 
принципу позитивної дискримінації  і  2) принципу диференціації 
правового регулювання. Завдяки цій ідеї правова рівність стає 
складнішою у  сучасному суспільстві. Тепер вона вже не може 
механічно виходити з тотожності осіб, а враховує відмінності, що 
дозволяє їй називатися диференційованою рівністю. Принцип правової 
рівності – це відсутність ієрархії, ніж відмінностей.  

У ХХ столітті принцип рівності результатів змінив своє значення, 
адже стало зрозумілим, що рівність можливостей приведе до нерівності 
отриманих результатів та наслідків. Суспільство почало 
усвідомлювати, що однакова поведінка по відношенню до різних осіб 
не може бути справедливою, тому в дію вступає концепція 
«справедлива частка для всіх». Сутність ідеї рівності результатів тепер 
полягає в державних гарантіях забезпечити рівність результатів 
шляхом справедливого розподілу благ. Рівність результатів означає 
створення певних умов, за яких кожній особі забезпечується однакове 
кінцеве становище в суспільстві. Ця складова частина змісту ідеї 
виражається у наданні квот, пільг, пенсій та інших засобів, що 
забезпечують справедливий розподіл суспільних благ. 

Принцип рівності є не тільки одним з основоположних принципів 



98 
 

у правовому просторі України, а й визнається міжнародною 
спільнотою, про що наголошується у міжнародних правових актах з 
питань захисту прав і свобод людини й громадянина. Даний принцип – 
це сукупність ідей, положень, основних засад, які зумовлені 
закономірностями суспільного розвитку, рівнем правової культури, 
моральними цінностями людства, загальносуспільними потребами та 
інтересами.  

Таким чином, рівність як правове явище виникла до нормативно-
юридичних форм, які здатні стати зразковими моделями, правилами 
можливого, належного або забороненого варіантів поведінки людей. 
Сенс правової рівності полягає у вимозі однакового положення усіх 
людей перед законом. Справжня природа будь-якої держави втілюється 
саме в рівністості прав і свобод кожного. Дана рівність сьогодні є 
одним з основних принципів правового статусу людини і громадянина, 
показник загальнолюдської культури. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедра теорії і філософії 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Богачова Л.Л. 
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РЕФОРМА ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Фінансова (бюджетна) децентралізація полягає у передачі джерел 

доходів місцевих бюджетів з державного бюджету і повноважень щодо 
управління ними від державних органів виконавчої влади органам 
місцевого самоврядування для реалізації ними власних та делегованих 
державою функцій. При цьому передача нових повноважень та 
обов’язків повинна підкріплюватися відповідним рівнем фінансових 
ресурсів і точним визначенням дохідних джерел. Метою фінансової 
децентралізації є підвищення оперативності та якості надання 
публічних послуг на місцевому рівні, забезпечення сталого розвитку 
територій, економічного зростання і скорочення бідності. Справді, 
сталий розвиток передбачає ефективне управління ресурсами і 
динамічний процес економічного зростання, що передусім засновані на 
платформі партнерства між державним, приватним сектором і 
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громадянським суспільством. Саме процеси фінансової децентралізації 
можуть сприяти збільшенню ресурсної бази місцевого самоврядування 
та ефективності її використання, впровадженню інновацій, розвитку 
людського ресурсу та підприємництва. 

З 2015 року розпочато реформування бюджетної системи в 
контексті децентралізації та запроваджено нову систему 
міжбюджетних відносин. Реформа міжбюджетних відносин та зміни до 
фінансового законодавства, зокрема, сприяли підвищенню рівня 
фінансового забезпечення місцевих бюджетів; забезпечили 
формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними 
ресурсами; створили умови для мотивації органів місцевого 
самоврядування до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів. 

Зміни в законодавстві передбачали передачу місцевим органам 
влади не тільки додаткових бюджетних повноважень для реалізації 
ними власних та делегованих державою функцій, але і закріплення 
стабільних джерел доходів місцевих бюджетів для їх реалізації. Значні 
зміни відбулися в сфері міжбюджетних трансфертів, зокрема 
запроваджено нові види трансфертів: базова дотація, реверсна дотація, 
освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру. Розширено самостійність місцевих бюджетів 
через можливість їх прийняття незалежно від прийняття державного 
бюджету; здійснено перерозподіл видаткових повноважень органами 
державної влади та місцевого самоврядування за принципом 
субсидіарності; запроваджено стимулювання територіальних громад до 
об’єднання та переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом.  

Зокрема, на першому етапі реформи було зміцнено фінансову 
спроможність місцевих бюджетів; забезпечено надання якісних 
суспільних послуг споживачам завдяки розширенню видаткових 
повноважень органів місцевого самоврядування. У 2016 році приріст 
надходжень до загального фонду проти 2015 року (у співставних 
умовах) становив 49,3%, або 48,4 млрд гривень. Загалом, за підсумками 
2016 року місцеві бюджети (загальний та спеціальний фонди разом) 
виконано з профіцитом в обсязі 15,4 млрд гривень (за даними інтернет-
видання «Економічна правда». URL: 
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/07/24/663318/).  
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Основним завданням другого етапу є розмежування сфер 
відповідальності державних та місцевих органів влади щодо утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та закладів охорони здоров’я. На 
фінансування з місцевих бюджетів, в рамках поглиблення процесу 
децентралізації, з метою забезпечення оптимального і справедливого 
розподілу ресурсу між усіма бюджетами та збалансування їх 
фінансових можливостей передано видатки на: утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів, окрім видатків на оплату праці 
педагогічних працівників, які з 2017 року здійснюються за рахунок 
освітньої субвенції; оплату поточних видатків (крім комунальних 
послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я) та інших видатків на 
утримання цих закладів, які здійснювалися за рахунок медичної 
субвенції. Варто зазначити, що з 1 квітня 2020 року, відповідно до 
Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, 
первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) 
та екстрену медичну допомогу за програмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення передано на фінансування з 
державного бюджету.  

Переконливими фактами, що свідчать про ефективність 
впровадження фінансової децентралізації, стало стрімке зростання 
власних доходів місцевих бюджетів. У 2017 році приріст надходжень 
місцевих бюджетів проти 2016 року становив 30,9%, або 45,3 млрд 
гривень. За 2018 рік приріст, у порівнянні з 2017 роком, становив 
21,9%, або 42 млрд гривень. У 2019 році приріст становив 17,6%, або 
41,1 млрд гривень. За січень – червень 2020 року – 2,1%, або 2,7 млрд 
гривень. За 5 років бюджети органів місцевого самоврядування 
збільшились у 4 рази (за даними інтернет-видання «Економічна 
правда».). 

Зі свого боку Міністерство фінансів України продовжує активно 
працювати задля побудови ефективних взаємовідносин між 
центральними органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. Успіх фінансової децентралізації великою мірою 
залежить від ступеня участі членів територіальних громад в процесах 
управління ресурсним потенціалом.  Зокрема, на постійній основі 
проводяться консультації щодо бюджетної грамотності, поліпшення 
системи управління місцевими фінансами і підвищення знань 



101 
 

профільного законодавства для працівників фінансових підрозділів по 
цілій країні. 

На сьогоднішній день бюджетна децентралізація є найбільш 
ефективним та дієвим способом забезпечення фінансової автономії та 
стійкості місцевих органів влади через передачу їм потужних джерел 
бюджетних надходжень, раніше закріплених за центральним урядом, та 
розширенням фінансової бази адміністративно-територіальних 
формувань. Досвід зарубіжних країн показує, що передача 
повноважень від державних органів до органів місцевого 
самоврядування забезпечує зміцнення місцевого самоврядування та 
надає їм можливість ефективніше вирішувати питання розвитку своїх 
територій.  У структурі доходів місцевих бюджетів, місцеві податки і 
збори становлять у середньому до 35%, а решта – це надходження 
загальнодержавних податків і зборів. Високі та стабільно зростаючі 
доходи бюджетів уже зараз дають змогу ОТГ не лише покривати 
поточні видатки сіл, селищ, а й інвестувати кошти у власний розвиток. 
Таким чином, була запроваджена система, за якої наявний фінансовий 
ресурс ефективно працює на українських громадян. Слід наголосити, 
що у рамках бюджетної децентралізації мають збільшуватись не тільки 
доходи, а й зобов’язання, за якими місцеві громади мають діяти в 
інтересах місцевих мешканців. 

Основною ознакою демократичної держави є забезпечення 
зростання рівня благополуччя кожного окремого громадянина, а одною 
з головних передумов її розбудови – забезпечення правової, 
організаційної та фінансової автономії системи органів місцевого 
самоврядування. Запровадження нової моделі фінансового 
забезпечення місцевих бюджетів полягає у розширенні прав місцевих 
органів влади, джерел їх формування, наданні їм повної бюджетної 
самостійності та створення реального підґрунтя для виконання своїх 
повноважень. Таким чином, вперше за роки незалежності були втілені 
реальні кроки щодо перерозподілу повноважень на користь регіонів і 
місцевої влади. В Україні наразі кожна місцева рада має усі права і 
здатна приймати рішення стосовно наповнення своїх бюджетів та 
фінансування видатків.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри фінансового 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Маринів Н.А. 
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БЮДЖЕТ УЧАСТІ ЯК ПРИКЛАД ПРОДОВЖЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ  
ВСЕРЕДИНІ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

З 2015 року з ходом реформи Децентралізації в Україні великої 
популярності набули так звані «бюджети участі». Законодавчо це 
поняття не закріплено, однак можна навести його приблизне 
визначення, враховуючи природу цього явища. 

Відповідну процедуру було імпортовано з Бразилії, а саме – з 
міста Порту-Алегрі, де вперше було реалізовно таку ідею. На даний 
момент суть цього інструменту е-демократії полягає в тому, щоб 
мешканці міст безпосередньо, без буль-якого контролю влади, 
вирішували питання місцевого рівня. 

Точна статистика з приводу кількості міст з таким бюджетом 
участі не відома, однак така тенденція наявна в багатьох містах Європи, 
а також – з 2018 року у всіх обласних центрах нашої країни ухвалені 
рішення, які запроваджують громадський бюджет.   

Доречно буде проаналізувати положення місцевих рад, якими 
передбачені відповідні «бюджети участі» в Україні. Так, у Положенні 
про громадський бюджет м. Львова його визначено як спосіб 
визначення видатків частини бюджету Львівської міської 
територіальної громади за допомогою прямого волевиявлення 
мешканців Львівської міської територіальної громади. 

У відповідному положенні про громадський бюджет м. Дніпра 
визначається, що це є процесом взаємодії органів місцевого 
самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, 
які постійно проживають у межах м. Дніпра, до прийняття рішень щодо 
розподілу визначеною міської ради частини бюджету однойменної 
територіальної громади. 

В кожному положенні відповідного міста, що взяла на себе 
реалізації такого проекту, міститься своє формулювання його 
визначення. Проте, проаналізувавши дані положення, можливо дати 
узагальнену дефініцію. Так, на нашу думку, бюджет участі – це прояв 
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прямої демократії шляхом волевиявлення на спеціально створеному 
електронному ресурсі чи в пункті підтримки певних мешканців міста, 
суб’єктний склад яких визначається нормами положення, щодо 
розподілу певного відсотку місцевого бюджету на основі принципу 
субсидіарності. 

Відповідно до ст. 7 Бюджетного кодексу України, саме принцип 
субсидіарності гарантує правильний розподіл коштів між бюджетами, 
оскільки він базується на необхідності максимально наближення 
надання публічних послуг до їх безпосереднього споживача.  

В даному ж випадку, принцип гарантує розподіл видатків вже не 
між певними бюджетами, як зазначено в кодексі, а між суб’єктами, на 
яких ці видатки розраховані в межах бюджету визначеної 
територіальної громади. 

Таким чином, дане явище дозволяє продовжити реалізацію 
такого принципу як субсидіарність поза тими рамками, що 
безпосередньо зазначені в Кодексі. 

Не можна відносити дане питання виключно у площину, відмінну 
від фінансового права, виділяти його як таке, що підлягає вивченню 
лише наукою державного будівництва і місцевого самоврядування. 
Доказ щодо цієї тези можна прослідкувати і в ст. 1 Бюджетного кодексу 
України, де прямо вказано, що Бюджетним кодексом, що законодавче 
забезпечує значну частину фінансового права, регулюються відносини, 
що виникають, у тому числі, і з приводу виконання бюджетів. В даному 
ж випадку, явище громадського бюджету прямо надає можливість 
реалізувати бюджет територіальної громади максимально доцільно, 
спираючись на реальні потреби. 

Розглянемо процедуру впровадження бюджету участі на 
прикладі міста Дніпра. 

Так, бюджет участі визначений відповідним положенням, що 
затверджено рішенням Дніпровської Міської Ради VIII скликання. В 
ньому визначено основні терміни, відомості про інформаційну та 
промаційнцу кампанію бюджету участі, е-сервіс, що забезпечує дію 
такого бюджету участі, розділ про етику бюджету участі, а також 
порядок проходження відподної процедури. 

За таким положенням, певний проект створюється відповідно до 
вказаних вимог, передбачених даним положенням та чинним 
законодавством, та опубліковується, шляхом визначеної процедури. 
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Після його опублікування, проект модерується. Відразу за спливом 
строку, призначеного для опублікування проектів, проходить 
голосування щодо даних проектів, в якому можуть прийняти участь 
виключно дієздатні громадяни України, що досягли 14 років, 
зареєстровані та проживають на території м. Дніпра. Потім проекти, що 
отримали найбільшу кількість голосів реалізується. Варто зазначити, 
що кількість коштів, передбачених за процедурою бюджету участі у 
Дніпрі, складає 0.5% відсотка від бюджету місцевої територіальної 
громади. Також в Дніпрі чітко визначені сфери, в межах яких можна 
розробити і подати проект.  

Свої особливості бюджету участі наявні у кожній територіальній 
громаді, що закріпила певне положення щодо нього. Однак варто 
скзаати, що згідно із даними відкритої інформації багато ідей містян 
було реалізовано. 

Отже, можна стверждувати, що таке явище дійсно допомогає 
реалізувати принцип субсидіарності, вважаючи на те, що за його 
допомогою було вже реалізовано велику кількість проектів, а 
відповідні видатки – розподілено між реальними споживачами. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри фінансового 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Маринів Н.А. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК УМОВА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВІРИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Однією з важливіших умов забезпечення довіри до результатів 

навчання є академічна доброчесність усіх учасників освітнього процесу. 
Академічна доброчесність складає сукупність етичних принципів та 
визначених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» (далі – 
Закон), іншими Законами правилами, яких мають керуватися учасники 
освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до 
результатів навчання (ст. 1 Закону «Про вищу освіту»).   

Забезпечення реалізації принципів академічної доброчесності 
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закріплено низкою таких законів, як: «Про вищу освіту», «Про 
професійну освіту», «Про передфахову вищу освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 
«Про наукову та науково-технічну діяльність» та ін. Так, відповідно до  
ст. 32 Закону заклади вищої освіти зобов’язані утверджувати політику 
забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу академічної 
доброчесності. З цією метою у закладах вищої освіти  має створюватися  
й функціонувати ефективна системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату, тобто   

Наприклад, у Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого прийнято Кодекс академічної етики, пунктом 2.2 
якого передбачено обов’язок дотримання університетською спільнотою 
академічної чесності та застосування цього принципу у процесі 
навчання, викладання тощо. Також створена та діє Комісія з академічної 
етики, Положення про яку затверджено 31.08.2018 р. Одним із 
повноважень цієї комісії є розгляд заяв щодо порушення етичних норм 
поведінки і надання за результатами розгляду відповідних рекомендацій 
ректору (вченій раді) Університету. 

В цьому аспекті заслуговує на увагу також Проект сприяння 
академічної доброчесності (ПСАД) в Україні, до якого в 2016 році 
приєдналось 10 вітчизняних закладів вищої освіти. Дана ініціатива 
спрямована на системні зміни у вищій освіті на рівні бакалаврату та 
реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти в Україні за 
підтримки Посольства США у партнерстві з Міністерством освіти і 
науки України. Основними напрямками роботи є: просвітницька 
кампанія, практичний навчальний курс в університетах, поширення 
міжнародних практик в українських університетах, робота над 
нормативною базою і регулятивними механізмами.  

Протягом наступних років аналітичний центр CEDOS та ПСАД в 
Україні-SAIUP здійснили дослідження у сфері студентської 
доброчесності. Результати мають позитивні тенденції: близько 66% 
опитаних студентів зазначили, що у їхніх закладах вищої освіти  на 
регулярній основі запроваджено перевірку індивідуальних робіт 
здобувачів на плагіат.  

В умовах розповсюдження COVID-19 в Україні освітній процес 
відбувається дистанційно. Перехід до роботи освітян в онлайн-режим 
виявив чималу кількість проблем, до яких, зокрема, можна віднести 
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зростання академічної не доброчесності серед студентської спільноти. 
Найбільш поширеними порушеннями академічної чесності здобувачами 
вищої освіти є: використання мобільних пристроїв та підручників під час 
іспиту, семінару; замовлення та виконання роботи іншими людьми; 
порушення правил виконання самостійної роботи тощо. 

Досвід розвинених країн свідчить про успішне залучення до 
етизації студентської спільноти широкого загалу учасників освітнього 
процесу. Так, в університеті Норзвестерна (США) сформульовано вісім 
таких ключових норм академічної чесності студентів: 1) знати свої права 
та обов’язки; 2) вказувати використані джерела; 3) охороняти свою 
працю; 4) уникати підозр; 5) покладатися на самого себе; 6) ніколи не 
фальшувати дані; 7) ніколи не підтасовувати дані; 8) завжди говорити 
правду. Типові порушення цих правил складають «академічну 
нечесність»: шахрайство; плагіат; фабрикування; здобуття переваги 
негідним чином; сприяння і підбурювання до академічної нечесності; 
фальшування даних та офіційних документів; недозволений доступ до 
даних академічної електронної системи. За нечесну академічну 
поведінку можуть бути застосовані такі санкції: зниження або 
позбавлення оцінки; письмова догана; позбавлення університетської 
матеріальної допомоги; тимчасове та умовне позбавлення статусу 
студента; виключення з університету; публічне оголошення санкцій; 
позбавлення надання ступенів та різноманітне поєднання зазначених 
санкцій. Серед органів, які наглядають за функціонуванням етичних 
принципів – Етична комісія, Студентський Суд честі та Апеляційна 
комісія. Їхня діяльність відповідним чином регламентована. 

Підсумовуючи наведене, зазначимо, що засади забезпечення 
академічної доброчесності в Україні мають отримати, перш за все, 
законодавчо встановлені вимоги й усталені процедури оцінювання 
наукових та навчальних робіт на предмет наявності академічного 
плагіату, фабрикації, фальсифікації та інших порушень. Далі 
актуальними залишаються питання більш широкого залучення 
здобувачів освіти до участі в такій діяльності. Адже як говорили 
римляни, ius est ars boni et aequi (право – це мистецтво добра та 
справедливості). 

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка кафедри 
адміністративного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Червякова О.Б. 
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ  
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

В умовах розвитку цифрових технологій в усіх сферах 
суспільного життя особливого значення набуває створення відповідних 
умов, технологій для реформування та цифровізації життя в Україні. 
Так, Розпорядження Кабінету Міністрів від 17.01.2018 р. «Про 
схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки та затвердження плану щодо її реалізації» 
започаткувало діджиталзацію суспільного життя в Україні. Особливої 
актуальності набула цифровізація освіти. Підвищення рівня та якості 
знань, формування сучасних навичок та компетентностей, 
впровадження нових предметів, підготовка до професій майбутнього та 
водночас цікаве і захопливе навчання є головними завданнями реформи 
освіти конкурентоздатної країни та суспільства. Цифрові технології 
роблять процес навчання мобільним, диференційованим та 
індивідуальним. А в умовах пандемії цифрова освіта стає новою 
реальністю для українців, а вітчизняне Міністерство освіти та науки 
(далі – МОН) активно стимулює розвиток дистанційного навчання. 

Процес модернізації освіти почався з 22.05.2018 р. з набранням 
чинності наказу МОН «Про затвердження Положення про Національну 
освітню електронну платформу». Втім в цьому документі вочевидь 
наявним є брак розуміння щодо складників цифрової освітньої 
платформи та якою має бути процедура щодо її створення. З 
незрозумілих причин особливу увагу було приділено електронним 
підручникам, про які йдеться аж у трьох із шести заявлених цілей 
створення е-платформи. При цьому Положення не містить ані 
визначення форми такого підручник, його змісту та як його 
використовувати, ані посилань на відповідну нормативну базу. 
Неясність питання сутності та функціонування е-підручника призвело 
до його постійної критики через низьку якість. Таке негативне 
ставлення до е-підручника не має під собою реальних підстав внаслідок 
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відсутності його правового супроводження. 
В умовах швидкого розповсюдження коронавірусної інфекції 

COVID-19 постала гостра необхідність у невідкладному запровадженні 
дистанційних методів навчання задля забезпечення захисту здоров’я та 
життя кожного з учасників освітнього процесу. Процес розгортання 
навчання на відстані розпочався після постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 р. «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19». Після цього МОН 11.03.2020 р. 
опублікувало лист, у якому були надані рекомендації щодо створення 
умов для забезпечення навчання за допомогою технологій дистанційної 
освіти. За 5 днів після цього наказом «Про організаційні заходи для 
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», висвітлена 
необхідність забезпечити реалізацію освітніх програм шляхом 
організації освітнього процесу із застосуванням дистанційного 
навчання, а у листі від 23.03.2020 р. були надані рекомендації з 
організації окремих частин навчального процесу в школах, а саме його 
фіксації (ведення журналів), форми трудових відносин з освітянами, 
педагогічного навантаження тощо. 

Згодом спільними зусиллями МОН з Українським інститутом 
розвитку освіти та Міністерства цифрової трансформації України (далі 
– Мінцифра) з метою забезпечення рівного доступу до якісної шкільної 
освіти учнів 5-11 класів навіть у такі складні часи запустили платформу 
для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа 
онлайн». На мою думку, це можна вважати першим повноцінним та 
надзвичайно важливим кроком у розвитку української цифрової освіти. 

Всеукраїнська школа онлайн (E-SCHOOL.net.ua) – це сучасний 
онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 
середньої та старшої школи з матеріалами, що пройшли професійну 
перевірку та відповідають державним освітнім стандартам. Цей сервіс 
забезпечує учнів поясненнями у формі відео, конспектами, тестами та 
можливістю контролювати свій навчальний прогрес. У той же час 
вчителі бути озброєні всіма необхідними методичними 
рекомендаціями. 

Наступним кроком для діджитилізації освіти став запуск 
національної онлайн-платформи з цифрової грамотності «Дія. Цифрова 
освіта», де кожен користувач може безкоштовно опанувати цифрові 
навички за новим сучасним форматом (так звані освітні серіали).  
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Ще одним етапом на шляху розвитку цифрової освіти стало 
ухвалення 05.08.2020 р. Кабінетом Міністрів Концепції розвитку 
природничо-математичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої 
передбачена до 2027 року. Ця інновація спрямована на модернізацію 
STEM-освіти, її широкомасштабне впровадження на всіх складниках та 
рівнях освіти, а уже на початку 2021 року оприлюднено план заходів 
щодо реалізації зазначеної концепції. 

Серед останніх новацій, заслуговує на увагу масштабування 
онлайн-інструмента SELFIE на всю систему загальної середньої та 
професійної освіти, розпочате Мінцифрою та МОН. На семінарі, який 
відбувся 23.09.2021 р. було обговорено підготовку до створення 
SELFIE та наступні кроки впровадження онлайн-інструмента в Україні. 
SELFIE є безкоштовним, простим у використанні онлайн-інструментом 
для самооцінки та самоконтролю закладів освіти, що допоможе оцінити 
ефективність запровадження інноваційних цифрових технологій в 
освітньому процесі, з’ясувати, на якому етапі цифрового розвитку 
знаходиться заклад освіти. 

В підсумку зазначимо, що коронавірусна інфекція COVID-19 
дала змогу Україні нарешті розпочати діджитилізацію освіти та науки, 
яка до цього завжди відходила на другий план. Цифрова освіта наразі 
стала одним із найбільш пріоритетних завдань для МОН. Поширення 
пандемії не є головною причиною запровадження нових технологій, 
адже в Україні уже давно гостро постало питання модернізації 
освітнього процесу. Електронне навчання має зробити освітній процес 
більш мобільним, диференційованим та індивідуальним, а також 
убезпечити усіх учасників освітнього процесу, не перериваючи його. 

Науковий керівник: к.ю.н, доцентка кафедри 
адміністративного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Червякова О.Б. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
У повсякденному житті дедалі частіше доводиться звертатися до 

міжнародно-правових актів. Таке явище пояснюється активною участю 
України в житті світового співтовариства, в діяльності багатьох 
міжнародних організацій, а також широкими міждержавними 
відносинами. Міжнародно-правове регулювання перетворилося на 
важливий чинник, що характеризує соціальні реалії сучасного світу.  

У ст. 9 Конституції України проголошується, що чинні 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою, є частиною національного законодавства держави. Стаття 81 

КЗпП України конкретизує вказане конституційне положення щодо 
вітчизняного трудового законодавства. У ній закріплюється норма, 
згідно з якою, якщо міжнародним договором або угодою, у яких бере 
участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить 
законодавство України про працю, то застосовуються правила 
міжнародного договору або міжнародної угоди. Тому недаремно акти 
Міжнародної організації праці називають міжнародними стандартами 
регулювання праці. Особливу зацікавленість викликає Рекомендація 
МОП № 57 (1939 р.) «Про професійне навчання», оскільки вона вперше 
визначила, що категорія «професійне навчання» охоплює всі види 
навчання, які дозволяють набути і розвинути технічні і професійні 
знання, незалежно від того, чи проводиться навчання в навчальному 
закладі, чи на робочому місці. 

Вказана Рекомендація встановлювала, що навчання повинно 
мати декілька ступенів, пристосованих у кожній галузі господарської 
діяльності до вимог підготовки: a) рядового персоналу; б) 
середньотехнічного персоналу; в) керівного персоналу. Якщо 
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професійне навчання здійснюється в процесі роботи, бажано, щоб на 
підприємстві були обладнані окремі майстерні, спеціально 
пристосовані для цілей навчання, у всіх тих випадках, коли розміри та 
організація підприємства роблять такі заходи здійсненними. 

Вже тоді норми Рекомендації передбачали можливості 
розширення професійних знань працівників шляхом відвідування 
додаткових курсів, розрахованих як на осіб, які працюють неповний 
робочий день, так і на всіх інших працівників, незалежно від того, чи 
пройшли вони курс професійного навчання до влаштування на роботу. 
Час, витрачений на відвідування курсів має включатися в нормальний 
робочий час. 

Рекомендація МОП № 60 (1939 р.) «Про учнівство» містила 
норми, які вказували на необхідність укладення договору між 
роботодавцем і працівником, який буде здійснювати навчання під час 
роботи. Зазначена Рекомендація визначила, що учнівство – це будь-яка 
система, за допомогою якої роботодавець зобов'язується за договором 
найняти працівника і систематично навчати його, або забезпечити його 
навчання певній професії протягом заздалегідь встановленого терміну, 
під час якого працівник зобов'язаний працювати на роботодавця. Для 
цього роботодавець має бути або сам кваліфікований для того, щоб 
здійснювати відповідне навчання, або мати здатність забезпечити таке 
навчання з боку будь-якої іншої особи, яка знаходиться в нього на 
службі і має необхідну кваліфікацію, а підприємство, на якому 
відбувається навчання, має бути таким, що дозволяє забезпечити учню 
належне навчання певній професії. 

Детальну інформацію стосовно процедури та правил організації 
професійного навчання містила Рекомендація МОП № 88 (1950 р.) 
«Про професійне навчання дорослих, включаючи інвалідів». Вона 
визначила, що професійне навчання – це будь-який вид навчання, що 
дає можливість набути або розвинути знання та майстерність 
технічного чи професійного характеру, або ж такі, що необхідні для 
виконання функцій молодшого керівного персоналу, незалежно від 
того, чи викладаються вони на підприємстві чи поза ним, і включає 
професійне перенавчання.  

Рекомендація МОП № 117 (1962 р.) «Про професійне навчання» 
вперше закріпила ключове правило, яке й донині є базовим постулатом, 
– навчання є процесом, який триває протягом всього трудового життя 
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людини відповідно до її потреб як індивідуума і члена суспільства. 
Навчання повинне бути вільним від будь-якої форми дискримінації за 
ознакою раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, політичних 
поглядів, іноземного чи соціального походження. Навчання вимагає 
постійного співробітництва всіх органів і осіб, заінтересованих в будь-
якій його галузі. Програма навчання для кожної професії повинна 
розроблятись на основі систематичного аналізу трудового процесу, 
професійної кваліфікації, знань і заходів з охорони здоров'я і безпеки 
праці, пов'язаних з даною професією, з відповідним врахуванням 
передбачуваних в ній нововведень і змін. 

Неменше значення має Рекомендація МОП № 150 (1975 р.) «Про 
професійну орієнтацію і професійну підготовку у сфері розвитку 
людських ресурсів», яка визначала, що професійна орієнтація і 
підготовка спрямовані на визначення і розвиток здатності людини до 
продуктивного трудового життя, яке приносить їй задоволення, і, разом 
з різноманітними формами освіти, на розвиток здатності окремої особи 
усвідомлювати та, індивідуально або колективно, впливати на умови 
праці і на соціальне середовище. До 1975 р. питання професійного 
навчання на міжнародному рівні регламентувалися на рівні 
Рекомендацій МОП, і лише цей рік ознаменувався прийняттям 
Конвенції МОП № 142 «Про професійну орієнтацію та професійну 
підготовку в галузі розвитку людських ресурсів» (ратифікована 
Президією Верховної Ради УРСР 7 березня 1979р.), яка проголосила, 
що кожна держава-член Організації ухвалює та розвиває всебічні й 
скоординовані політику і програми професійної орієнтації та 
професійної підготовки, тісно пов'язані із зайнятістю, зокрема, через 
державні служби зайнятості. Всі держави-члени розробляють і 
вдосконалюють відкриті, гнучкі й такі, що доповнюють одна одну, 
системи загальної та професійно-технічної освіти, професійної 
орієнтації та професійної підготовки, незалежно від того, здійснюється 
така діяльність у системі формальної чи неформальної освіти.  

Тобто фактично з цього моменту починається відлік нового етапу 
в сфері професійного навчання. Держави вже мають обов’язок 
розробляти та вдосконалювати системи професійної освіти, поступово 
розширювати та гармонізувати їх, щоб вони відповідали потребам усіх 
людей у здобутті професійної підготовки протягом усього життя, у всіх 
секторах економіки.  
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Рекомендація МОП № 195 (2004 р.) «Про розвиток людських 
ресурсів: освіта, підготовка кадрів і безперервне навчання» доповнила 
положення попередньої Конвенції та вказала, що поняття «безперервне 
навчання» охоплює всю навчальну діяльність працівника, що 
здійснюється з метою підвищення компетентності та кваліфікації. 
Рекомендація дає тлумачення таким категоріям, як компетентність та 
кваліфікація, зокрема, під компетентністю розуміється сукупність 
знань і вмінь, а також досвід працівника, що ним застосовуються та 
вдосконалюються за певних умов. Кваліфікація працівника є офіційним 
вираженням його технічних та професійних навичок, які визнаються на 
міжнародному, національному чи галузевому рівнях. Держави-члени 
повинні: визнавати право кожного громадянина на навчання і 
професійну підготовку, та у співробітництві із соціальними 
партнерами, забезпечувати доступність безперервного навчання для 
всіх; визнавати, що реалізація процесу безперервного навчання 
повинна мати тверду прихильність, яку уряди проявляють шляхом 
інвестицій і створення умов для подальшого розвитку навчання і 
підготовки кадрів на всіх рівнях; підприємства – шляхом забезпечення 
підготовки своїх працівників; окремі громадяни – шляхом 
використання можливостей для розвитку своєї компетентності та 
професійної кар’єри. 

Нормативні приписи стосовно професійного навчання можна 
знайти і в деяких актах ООН, приміром, Конвенція про технічну і 
професійну освіту, прийнята Генеральною конференцією ООН 10 
листопада 1989 р., стосується усіх форм і рівнів технічної і професійної 
освіти, здійснюваної у навчальних закладах або в рамках навчальних 
програм, які виконуються як навчальними закладами, так і різними 
підприємствами, що пов’язані зі світом праці. Технічне і професійне 
навчання, відповідно до Конвенції, охоплює всі форми і рівні процесу 
навчання, включаючи, в доповнення до загальних знань, вивчення 
техніки і дисциплін, що до неї належать, набуття практичних навичок, 
«ноу-хау», формування відносин і розуміння питань, що відносяться до 
професії в різних секторах економічного та соціального життя. 
Позитивним моментом є те, що Конвенція називає три аспекти, в яких 
слід розуміти професійне і технічне навчання, а саме: як складова 
частина загальної освіти; як засіб підготовки до професійної діяльності; 
як окремий аспект безперервної освіти. 
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Основна частина європейських стандартів у царині праці 
закріплена у Європейській соціальній хартії (переглянутій) (1996 р.) 
(ратифікована Верховною Радою України 14 вересня 2006 р.), яка 
проголосила, що кожна людина має право на належні умови для 
професійної орієнтації, метою якої є допомогти їй обрати професію 
згідно зі своїми особистими здібностями та інтересами. З метою 
забезпечення ефективного здійснення права на працю сторони 
зобов'язуються:забезпечувати належну професійну орієнтацію, 
підготовку та перекваліфікацію або сприяти їм (ст. 1). 

 Стаття 10 Хартії встановлює, що з метою забезпечення 
ефективного здійснення права на професійну підготовку сторони 
зобов'язуються у разі необхідності, консультуючись з організаціями 
роботодавців і працівників, започаткувати:  професійно-технічну 
підготовку або сприяти професійно-технічній підготовці всіх осіб, 
включаючи інвалідів, а також створити умови для доступу до вищої 
технічної та університетської освіти виключно на основі особистих 
здібностей; систему виробничого навчання та інші регулярні програми 
професійної підготовки; належні та легкодоступні програми 
професійної підготовки працівників та спеціальні програми 
перепідготовки повнолітніх працівників, необхідність в яких виникає 
внаслідок технологічного прогресу або нових тенденцій у сфері 
зайнятості; спеціальні програми перепідготовки та реінтеграції осіб, які 
є безробітними протягом тривалого часу. 

Важливими в аспекті професійного розвитку науково-
педагогічних працівників є приписи Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. У п. 1.5 
цього акту визначається, що ЗВО повинні переконатись у 
компетентності своїх викладачів. Вони повинні застосовувати чесні і 
прозорі процеси щодо прийняття на роботу та розвитку персоналу. Роль 
викладача є вирішальною у створенні високоякісного досвіду студентів 
та уможливленні набуття знань, компетентностей і навичок. 
Контингент студентів, який стає усе різноманітнішим і зорієнтованим 
на результатах навчання вимагає студентоцентрованого навчання і 
викладання, а отже, роль викладача також змінюється. Заклади вищої 
освіти несуть первинну відповідальність за якість свого персоналу та 
забезпечення його сприятливим середовищем, що дозволяє ефективно 
виконувати власну роботу. Таке середовище: встановлює та слідує 



115 
 

зрозумілим, прозорим і чесним процесам щодо зарахування на роботу 
та умов зайнятості, що базуються на важливості викладання, та слідує 
цим процесам і умовам;  пропонує та сприяє можливостям для 
професійного розвитку викладачів; заохочує наукову діяльність для 
зміцнення зв’язків між освітою та дослідженнями; заохочує інновації у 
методах викладання та використання нових технологій. 

Таким чином, можна стверджувати, що Україна є активним 
учасником міжнародної співпраці, покликаної забезпечити інтеграцію 
вітчизняної освіти в міжнародний освітній простір. Утвердження й 
забезпечення права людини на освіту, забезпечення доступності, 
рівності умов кожної людини для цілковитої реалізації її здібностей і 
всебічного розвитку стало одним із найважливіших обов'язків держави; 
міжнародні правові акти як частина національного законодавства 
значною мірою впливають на формування державної політики в галузі 
освіти. Визначальні методологічні положення міжнародно-правових 
документів уже покладено в основу вітчизняного законодавства, яке 
проголошує освіту пріоритетною сферою соціально-економічного 
розвитку суспільства; саме під впливом міжнародних нормативно-
правових актів стратегічною метою державної політики України у 
сфері професійного навчання визначено забезпечення доступності та 
безперервності навчання, формування та постійне вдосконалення 
систем як формального, так і неформального навчання.  

 
Ваксман Р.В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., асистент кафедри господарського права 
 

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА: 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Поняття «політичної реклами» доцільно розглядати у тісному 
зв’язку з такими суміжними поняттями як «реклама», «комерційна 
реклама» та «передвиборна агітація», наголошуючи при цьому на їх 
ознаках та особливостях. Так, У Законі України «Про рекламу» 
міститься легальне визначення поняття реклами відповідно до якого 
рекламою є інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій 
формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати 
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обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи 
товару.  

Політична реклама будучи різновидом реклами у сфері 
некомерційних – соціальних відносин, привертає чи не найбільшу 
увагу науковців, з огляду на те, що вона є одним із засобів, за 
допомогою якого суб’єкти виборчого процесу доводять свої програми 
до відома громадськості, а також через недостатню досконалість та 
фрагментарність правового регулювання. Правову основу політичної 
реклами складають: Закон України «Про рекламу», Виборчий кодекс 
України, Закон України «Про місцеві вибори», а також певною мірою 
нормативно-правові акти, що регламентують діяльність ЗМІ, зокрема 
Закон України «Про телебачення і радіомовлення». Дещо оновлене 
законодавче визначення запропоновано законодавцем у Виборчому 
кодексі України, змінивши положення, зокрема, Закону України «Про 
рекламу», згідно з яким під політичною рекламою слід розуміти 
інформацію у будь-якому вигляді, поширену в будь-якій формі, яка має 
на меті популяризацію діяльності політичної партії (організації партії), 
привернення уваги до діяльності політичної партії (організації партії) 
та її позиції щодо питань загальнодержавного (місцевого) значення. До 
політичної реклами належать також використання символіки або 
логотипів політичних партій (організацій партій), повідомлення про 
підтримку політичною партією (організацією партії) видовищних чи 
інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких 
заходах політичної партії (організації партії). Для порівняння, 
нещодавно до часткової втрати своєї чинності Закон України «Про 
місцеві вибори» оперував іншим поняттям політичної реклами та 
визначав її як одну з форм передвиборної агітації, розміщену за 
допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або 
не голосувати за певного суб’єкта виборчого процесу. 

Слід зазначити, що до прийняття Виборчого кодексу України 
поняття та окремі аспекти політичної реклами дублювались у 
численних  нормативно-правових актах, таких як ЗУ «Про вибори 
народних депутатів України», ЗУ «Про вибори Президента України», 
ЗУ «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» і при цьому 
не завжди однаково. Наприклад, норми щодо порядку 
розповсюдження, нормування та фінансування політичної реклами в 
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ЗМІ мали змістовні розбіжності. Тому прийняття Виборчого кодексу 
України позитивно вплинуло хоча б на уніфікацію термінології, однак 
досі не врегульованими залишаються питання, наприклад, 
ідентифікації політичної реклами. При цьому численні дискусії 
викликає саме питання співвідношення політичної реклами і 
передвиборчої агітації. Так, можна виділити основні види політичної 
реклами: пряма політична реклама як частина передвиборчої агітації 
(передвиборча політична реклама); непряма політична реклама 
(завуальована або прихована реклама,  наприклад Продакт Плейсмент); 
політична реклама в період після виборів (поточна політична реклама). 

В залежності від способу сприйняття рекламного продукту 
виділяють політичну рекламу: аудіальну; візуальну та змішану 
(аудіально-візуальну). Дослідження зазначених видів політичної 
реклами нерозривно повязано не тільки з визначенням змісту 
рекламного продукту, а й з задачами щодо вибору засобів 
розповсюдження реклами та рекламних носіїв з метою найбільш 
ефективного донесення змісту реклами до потенційної аудиторії. 

В Україні політична реклама, зазвичай, є дуже специфічною — 
часто вона не відповідає меті такої реклами та взагалі справляє 
негативний вплив для замовника реклами: така реклама видається для 
її потенційної аудиторії непривабливою та, навпаки, відлякує їх від 
голосування за таку політичну партію або певну кандидатуру. 

До того ж кошти, які витрачаються 
на таку рекламу є просто космічними для 
пересічних громадян.  

Зокрема, під час місцевих виборів, 
що пройшли восени 2020 року на території 
України, громадська організація ОПОРА 
проводила моніторинг витрат кандидатів 
та політичних партій на рекламу у 
соціальній мережі «Facebook», відповідно 
до отриманих ними даних можна побачити 
кількість грошей, витрачених у період з 16 
по 30 вересня 2020 року. Зосередивши 
увагу на видах реклами та статистичних 
даних щодо реклами в Інтернеті, зокрема у соціальних мережах 
актуальним є зробити акцент на дослідженні саме такої  політичної 
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реклами. Встановлення вимог та принципів до такої реклами 
врегулюванно на різних платформах та є достатньо прозорим. Отже, 
наприклад, компанія Google надає вичерпну інформацію щодо 
політичної реклами, впровадженої та дозволеної чи забороненої ними 
для використання на сервісах платформи. Зокрема, в офіційній довідці 
щодо політичної реклами компанія вказує: «Ми підтримуємо 
відповідальну політичну рекламу, тому очікуємо, що всі оголошення й 
цільові сторінки відповідатимуть юридичним вимогам, чинним у 
регіонах, на які націлюється реклама, зокрема законам про проведення 
передвиборчої кампанії й виборів, а також про періоди, коли політичну 
агітацію заборонено. Політичною вважається реклама політичних 
організацій, партій, окремих кандидатів або політиків, консультацій із 
політичних питань, збору коштів для політичних цілей. 

Нехтування нашими правилами щодо політичного контенту 
може призвести до того, що інформацію про ваш обліковий запис і 
політичні оголошення буде публічно розголошено або надано 
відповідним державним установам і регуляторним органам». 

Компанія вказує на можливості використання лише певних 
критеріїв направлення на потенційну аудиторію для передвиборчої 
реклами. Тобто всі інші параметри націлювання, які не передбачені на 
сайті заборонені. 

Бачимо, що, запроваджуючи таку політику, компанія Гугл чітко 
вказує на неможливості втручання та використання приватних даних, 
отриманих від осіб, що використовують дану платформу для власних 
цілей, а тому за невиконання таких вимог можуть бути застосовані 
санкції, що є досить відчутними у сучасному світі, основний пласт 
інформації в якому сприймається саме через Інтернет. 

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що політична реклама, є 
значним важелем впливу на людську свідомість та є вдалою 
платформою для маніпулювання свідомістю осіб, за умови, що 
створенням та впровадженням такої реклами займаються справжні 
спеціалісти у цій сфері. Тому, з кожним роком усе більше коштів та сил 
виділяється на таку діяльність. Однак, політична реклама не завжди 
досягає необхідного результату – непоодинокі випадки невдалої 
реклами, яка зіграла проти кандидата, нею підтримуваного, тому в 
цьому аспекті також треба бути обережним. 

Соціальні мережі та платформи все частіше звертають свою увагу 
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на політичну рекламу та намагаються зробити її законною та відкритою 
для мас, щоб ні в кого не виникало сумнівів щодо упередженості щодо 
тієї чи іншої політичної сили чи кандидата. 
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THE ROLE OF SOFT LAW METHODS  

IN EUROPEAN UNION’S LABOUR LAW 
In the context of EU law, soft law implies instruments, such as 

guidelines, declarations and opinions, that are, as opposed to primary 
(treaties, etc.) and secondary (regulations, directives and decisions) 
legislation, not required of those who are addressed, but one should thereby 
distinguish between their lack of binding effect and the potential impact they 
have in practice [1]. In other words, although the instruments and legal 
sources of soft law are not legally binding, their interpretative potential 
should not be underestimated. Just think of the transition of the legal status 
of the Charter of Fundamental Rights of the EU, that started as a kind of a 
soft law source with strong interpretive effect, and after the Lisbon Treaty it 
obtained an entirely new legal status identical to the founding treaties. Of 
course, as a supranational entity, the EU cannot par excellance represent the 
overall unit of measurement for the whole world, but in international law 
there are soft law initiatives such as the Voluntary Principles on Security and 
Human Rights promoting corporate human rights risk assessments or the 
Kimberly Process Certification Scheme aimed at preventing trafficking of 
blood diamonds from conflict zones [2], that have the potential to replace, at 
the voluntary level, regulatory gaps and deficiencies in favorem the 
protection of human rights [3]. 

As "rules of conduct which, in principle, have no legally binding force 
but which nevertheless may have practical effects”[4], soft law raises 
questions about the boundaries between public and private spheres, law and 
politics, and questions in relation to “power, authority, legitimacy, social 
practices, democracy and how organisations work” [5]. Soft law in the EU 
clearly has the “progressive nature” [6] and its measures can be used by 
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national courts of Member States to interpret national legislation. However, 
these measures cannot prevail as hard measures [7] and hard law are 
opposed. Experiences referring to EU law and its transformation in certain 
areas deepen the debate on the role of soft law and consequently CSR in the 
international arena. The question that also needs to be answered is: “To what 
extent can international, European, and even national soft law sources be 
integrated into hard law or other formal legal sources?”. Giving answers is 
to a great extent reminiscent of Kelsen’s old claim of a somewhat vague term 
“sources of law”, thus making the term in question obsolete. Moreover, it 
provokes a discussion of substantive and formal sources, and revives debate 
on whether each norm should be accompanied by a legal sanction in order to 
be considered legal [8] Since the role of MNEs may further complicate 
researched complex phenomenology of CSR, it is necessary to give a basic 
outline of their definition. 

“Multinational corporation”, “multinational enterprise”, or 
“transnational corporation”, have an organisational structure that enables 
managerial control across national borders, despite different national 
circumstances of many operational elements of the group. They contain a 
number of competitive advantages because they do not trade across borders 
only with finished products, but also with a variety of inputs, raw materials, 
know-how technologies and management. Moreover, this occurs not only 
between the involved partners, but also in relations with third parties. 
Multinational companies and their constituents, each individually, have legal 
personality and national origin, but they are linked to centralised 
management and control managed by the owner [9]. 

Soft law methods and soft law in general are having a significantly 
greater influence on contemporary social relations, whose overall 
effectiveness is not measured through the focus on necessity or stipulated 
sanctions, but through the interpretive function and the overall socio-
economic importance. CSR and its central source within the MNE’s code of 
conduct has been transformed into a classic, extra-contractual source of law, 
to which private law and contractual relations may provide indirect 
realisation, and in some cases even a sanction. The role of soft law and CSR 
pro futuro becomes much more important, because different tools and 
methods will be primarily used in the transformation of labour relations in 
practice to which hard law will only post factum give a legal framework. 
CSR and its instruments, i.e. sources, should not be seen as forms that need 
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to replace traditional sources of labour law, but as those having a 
supplementary function in a broader interpretive sense. Basic (international) 
labour standards are the best proof of the aforementioned since their 
foundation, implementation and legal protection is provided thanks to the 
international, European and national legal sources. Moreover, in the wider 
sense of the word, by direct and indirect reception, they have undoubtedly 
become an integral part of collective agreements and employment contracts, 
and for more than a decade they have also been an integral part of CSR. 

Sooner or later, modern labour law will accept these changes in 
relation with CSR and codes of conduct, despite resistance and aggravating 
factors referring to the lack of the interpretive capacity or specific legal 
culture in societies in which the teleological interpretation is neglected, as 
the creative potential of creating legal sources and sources of law. Past 
experience with the soft law methods and sources seems to be in favour of 
such opinion, and until then CSR will slowly become lex mercatoria of 
labour law, or better said supranational lex laboris in the field of the 
protection and promotion of fundamental international labour law standards. 
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ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ  

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ  
ЯК ПРОЯВ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ 

Конституцією України передбачається, що Україна є суверенною 
і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. У 
аспекті існування правової держави важливе значення відіграє 
дотримання громадянами Конституції України та законів України. Під 
час вирішення будь-яких юридичних конфліктів, які виникають у 
суспільстві, важливе значення відіграє дотримання процедури їх 
вирішення. Вказане стосується і вирішення публічно-правових спорів в 
порядку адміністративного судочинства. У свою чергу, дотримання 
процедури пов’язано із належною реалізацією процесуальних прав.  
Нашою метою є аналіз зловживання процесуальними правами як прояв 
правового нігілізму під час оскарження рішень, дій, бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень в порядку адміністративного 
судочинства. 

Право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб гарантується ст. 55 Конституції України. Завданням 
завдання адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене 
та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових 
відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 
суб’єктів владних повноважень (ст. 5 Кодексу адміністративного 
судочинства України, далі – КАС України). Однак, досягнення 
зазначеного завдання ускладняється наявністю такого явища як 
зловживання процесуальними правами в адміністративному 
судочинстві.  

Слід зазначити, що законодавцем не визначено поняття 
зловживання процесуальними правами в адміністративному 
судочинстві. Так, лише зазначається, що учасники справи мають 
добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і 
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неухильно виконувати процесуальні обов’язки (ч. 2 ст. 44 КАС 
України). Схожа норма міститься у ч. 1 ст. 45 КАС України, в якій 
вказується, що учасники судового процесу та їхні представники 
повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. 
Зловживання процесуальними правами не допускається. 

У наукових розвідках зловживання процесуальними правами 
визначається як «явище», «правова дійсність», «правовий нігілізм», 
«недобросовісна поведінка», «соціально шкідлива поведінка», «прояв 
неповаги до суду», «процесуальне явище». Вказані визначення мають 
різне функціональне навантаження, свідчать про плюралізм думок 
вчених, а також про дискусійний характер вказаного питання. Отже, ми 
звернемо увагу на явище зловживання процесуальними правами як 
прояв правового нігілізму. 

Виділяють різні підходи до визначення правового нігілізму, такі 
як психологічний, аксіологічний, феномелогічний, інтеграційний, 
комунікативний. В адміністративному судочинстві доречно 
досліджувати правовий нігілізм в аксіологічному аспекті. Правовий 
нігілізм присутній на всіх рівнях правосвідомості. У юридичному 
словнику-довіднику Ю.С. Шемшученка правовий нігілізм 
ототожнюється із антиподом правової культури та породжує 
правопорушення, також відноситься до крайнього прояву правового 
безкультур’я, відкидання або ігнорування права, юридичних норм і 
загальноприйнятих правових цінностей, до зневажливого ставлення до 
правових принципів і традицій. Загалом правовий нігілізм є 
антиправовим явищем, у юридичній природі якого відсутній ціннісний 
сенс. 

Деякі наукові підходи свідчать про існування правового нілігізму 
як нормального явища у суспільстві. При такій позиції правовий 
нігілізм як феномен ціннісного відношення до права втрачає свою 
традиційну однозначно негативну оцінку, може вважатися 
“нормальним”, повсякденним механізмом (конструктом) будь-якого 
комунікативно-правового середовища, невід’ємною складовою 
світовідчуття, природною опозицією, властивою будь-якому 
історичному й соціокультурному контексту (О.П. Дзьобань, 
Є.М. Мануйлов). 

Торкаючись теоретичного осмислення загальної категорії 
зловживання правом, слід відзначити, що загальною ознакою для 
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зловживання правами та добросовісним користуванням правами є 
поведінка особи, яка пов'язана із її свідомістю. Під зловживання правом 
розуміють особливий вид поведінки у правові сфері, який полягає у 
соціально-шкідливих учинках суб'єкта права, що полягає у 
використанні недозволених форм у межах дозволеного законом 
загального типу поведінки, що суперечить цільовому призначенню. 
Саме наявність поведінки буде об’єднувати і зловживання 
процесуальними правами і прояв правового нігілізму. Суб’єктивна 
сторона добросовісності проявляється у відсутності наміру особи 
зловживати своїми правами, у позитивно спрямованому, уважному, 
відповідальному ставленні до своїх обов’язків по відношенню до 
іншого учасника правовідносин, відсутності наміру завдати йому 
шкоду чи байдужості з приводу можливості настання шкоди. 

Добросовісне використання прав набуває соціального значення. 
У свою чергу, недобросовісна поведінка втрачає соціальне значення. У 
адміністративному судочинстві слід конкретизувати прояви поведінки 
учасників справи, яка завжди буде мати вплив на хід розгляду 
адміністративної справи.  

Зловживання процесуальними правами в адміністративному 
судочинстві як прояв правового нігілізму має наступні ознаки: 1) 
наявність конкретного учасника адміністративної справи; 2) наявність 
відповідного стану правосвідомості в учасника справи; 3) наділення 
процесуальними правами учасника справи; 4) втрата учасником справи 
цінності до процесуальних норм, які закріплюють правила поведінки; 
5) прояв недобросовісної поведінки; 6) використання процесуальних 
прав всупереч меті; 7) ігнорування інших прав учасників; 8) 
нівелювання завдання адміністративного судочинства. 

Отже, слід резюмувати, що зловживання процесуальними 
правами в адміністративному судочинстві є проявом правового 
нігілізму, як явища, яке втрачає соціальну цінність, породжує неповагу 
до інших учасників розгляду справи, є суспільно шкідливим, 
суперечить з’ясуванню всіх обставин справи, ефективному вирішенню 
публічно-правового спору та досягненню завдання адміністративного 
судочинства. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ 
Информационное обеспечение охраны окружающей среды, 

будучи эффективным средством общественного решения экологически 
значимых вопросов и достижения цели рационального использования 
природных ресурсов, составляет основу общепризнанного правового 
принципа – принципа гласности. В практической деятельности ряд 
вопросов, касающихся состояния окружающей среды, использования 
природных ресурсов подлежит решению именно благодаря 
информированности о них и участию в их решении социума, что и 
заложено в основу принципа гласности.  

Касаясь непосредственно теоретико-прикладных проблем 
правового закрепления принципа гласности как средства обеспечения 
доступа общественности к информации и правосудию считаем 
обоснованным выделить такие элементы, как: 

− обеспечение доступа к экологической информации; 
− участие общественности в принятии экологически значимых 

решений. 
Право на получение, хранение и распространение полной, 

достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей 
среды гарантировано гражданам Республики Беларусь положениями 
Конституции (ст. 34) и иных эколого-правовых актов. 

Касаясь термина «экологическая информация», следует 
отметить, что его легальное определение закреплено в положениях 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (далее – Орхусская конвенция), 
Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об 
охране окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей 
среды). 
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В целом зависимость реализации права на получение 
экологической информации зависит от эффективности сбора, 
обработки и предоставления информации. Сбор экологической 
информации в большей мере связан с осуществлением управленческой 
функции по проведению мониторинга окружающей среды, измерений 
в области охраны окружающей среды, ведения государственного учета 
в области охраны окружающей среды, учета используемых природных 
ресурсов и воздействий на окружающую среду, баз данных, 
содержащих информацию о состоянии окружающей среды и 
воздействиях на нее, иных действий, перечисленных в положениях ст. 
74 Закона об охране окружающей среды, в результате чего 
формируются сведения о состоянии того либо иного объекта. Одним из 
главных органов в указанной сфере выступает Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь (далее – Минприроды), в полномочия которого входит 
формирование государственного фонда данных о состоянии 
окружающей среды и воздействиях на нее (ст. 10 Закона об охране 
окружающей среды). 

Согласно положениям Орхусской конвенции обязанность по 
предоставлению экологической информации общественности 
возложена на государственные органы, включая государственные 
организации, должностных лиц, обладающих экологической 
информацией в силу выполнения обязанностей, имеющих отношение к 
окружающей среде (ст. 5). При этом целесообразно рассматривать не 
только «пассивную» форму предоставления информации посредством 
ответов на запросы, но и «активную» – в результате размещения 
экологической информации на информационных ресурсах. Следует 
также подчеркнуть, что, учитывая специфику современного общества, 
являющегося информационным, «активная» форма распространения и 
предоставления экологической информации представляется весьма 
актуальной. Более того, отметим, что речь в данном исследовании идет 
лишь об экологической информации общего назначения, не 
обремененной ограничениями, вытекающими из ее характера. 

В целом, положения национального законодательства полны 
норм, регламентирующих порядок получения доступа к экологической 
информации, и большая часть из них весьма емко отражает основные 
положения Орхусской конвенции, однако при всем при этом, как 
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справедливо отмечено С. Магоновым «совершенство нормы 
компенсируется правовым нигилизмом обладателей экологической 
информации: в среднем половина запросов остается без ответа, 
удовлетворяется неадекватно либо на них приходит отказ». 

Итак, отказ в предоставлении экологической информации. На 
практике имеют место случаи, когда лицо в ответ на запрос о 
получении экологической информации либо вовсе ничего не получает, 
либо получает ее частично, либо на запрос субъектами получен отказ в 
предоставлении описанных материалов со ссылкой на то, что в них 
содержатся «сведения, составляющие государственную, коммерческую 
и (или) иную охраняемую законом тайну». Анализируя указанный 
вопрос, следует отметить, что национальным законодателем выделено 
два вида экологической информации: экологическая информация 
общего назначения и специализированная экологическая информация 
(ст. 1 Закона об охране окружающей среды). 

В соответствии со ст. 74-1 Закона об охране окружающей среды 
доступ государственных органов, других государственных 
организаций, иных юридических лиц и граждан к экологической 
информации общего назначения обеспечивается посредством 
предоставления или распространения экологической информации 
общего назначения обладателями экологической информации. 

Доступ государственных органов, других государственных 
организаций, иных юридических лиц и граждан к специализированной 
экологической информации обеспечивается посредством ее 
предоставления на основании договора о предоставлении 
специализированной экологической информации, заключенного с 
обладателями экологической информации. 

Безусловно, формулировка, касающаяся государственных 
секретов, иной не разглашаемой информации предусмотрена 
законодателем в качестве исключения из принципа гласности, ввиду 
чего подобного рода отказ признается правомерным. При этом каким-
либо образом доказать факт отсутствия в содержании материалов 
подобного рода информации весьма проблематичен, что активно 
используется недобросовестными обладателями экологической 
информации. 

Более того, указанная формулировка, лежащая в основе отказа в 
предоставлении экологической информации, противоречит 
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положениям п. 6 ст. 4 Орхусской конвенции, возлагающим на 
государственный орган, предоставляющий экологическую 
информацию, обязанность по отделению от нее конфиденциальной. 

С учетом вышеизложенного видим обоснованным в качестве 
решения указанного практического вопроса предусмотреть следующий 
вариант: возложить на обладателя экологической информации 
обязанность по составлению документации, содержащей эколого-
значимые данные, не включающую сведения, составляющие 
охраняемую законом тайну, что будет соответствовать положениям 
Орхусской конвенции. 

 
Бутенко М. О., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри господарського права 
 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, НАУКОВИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ПАРКИ, ЯК ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

За останні 30 років в сфері інвестиційно-інноваційних відносин 
було прийнято низку законів України. На сучасному етапі розвитку 
інвестиційно-інноваційного законодавства з’явились такі 
організаційно-правові форми залучення інвестицій локального 
характеру як індустріальні парки, наукові та технологічні парки, які 
застосовуються для підвищення ефективності інвестиційно-
інноваційної діяльності. Більше того, ЗУ «Про індустріальний парк» 
який був прийнятий 21.06.2012 року, вже у 2021 році прийнятий у новій 
редакції від 07.10.2021р. Це свідчить про актуалізацію даної 
проблематики у законодавчій діяльності Верховної Ради України. Слід 
зазначити, що індустріальний, науковий та технологічний парки є 
результатом окремого напряму економічної, інвестиційної, а відтак і 
господарсько-правової політики держави. Крім того, актуальність 
питання підтверджується також і тим, що до Верховної Ради України 
подано Прем’єр-міністром України проект ЗУ «Про інноваційні парки» 
в якому пропонується створення і функціонування інноваційних парків 
на території України, інноваційної діяльності. 

Таким чином, слід підкреслити, що формування та реалізації 
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економічної політики держави є функцією її діяльності, адже 
відповідно до статті 116 Конституції України КМУ: 1) забезпечує 
державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення 
внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і 
законів України, актів Президента України;3) забезпечує проведення 
фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики.4) розробляє 
і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-
технічного, розвитку України; 5) забезпечує рівні умови розвитку всіх 
форм власності; здійснює управління об’єктами державної власності 
відповідно до закону. 

В свою чергу господарсько-правова політика держави має на меті 
ефективну реалізацію цілей та завдань державної економічної політики 
через здійснення прямого впливу на нормотворчі та правозастосовні 
процеси у сфері господарювання шляхом інкорпорації до змісту 
господарського законодавства необхідних і достатніх для цього 
господарсько-правових засобів, форм та механізмів регулювання 
інвестиційних відносин. 

Слід зазначити, що у випадку із застосуванням парків як 
механізмів стимулювання інвестиційної активності відбувається 
симбіоз інвестиційної та інноваційної складових в системі економічної 
політики. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 325 ГКУ – інноваційною діяльністю у сфері 
господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що 
здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання 
довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками 
окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у 
виробництво та інші сфери суспільного життя. 

Законодавство України у сфері інноваційної діяльності базується 
на нормах Конституції України, Господарського кодексу України 
(статті 325-332), законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-
технічну експертизу», «Про спеціальний режим інвестиційної та 
інноваційної діяльності технологічних парків», «Про спеціальну 
економічну зону «Яворів» та інших законодавчих актів, що регулюють 
суспільні відносини у цій сфері. Основним нормативно-правовим 
актом у зазначеній сфері господарювання є Закон України від 4 липня 
2002 р. «Про інноваційну діяльність», що визначає правові, економічні 
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та організаційні засади державного регулювання інноваційної 
діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою 
інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки 
України інноваційним шляхом. 

Як уявляється, одним з найбільш перспективним інструментом 
активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, 
розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, є діяльність 
індустріальних парків, врегульованих Законом України «Про 
індустріальні парки» від 21.06.2012 року. 

Так, законодавцем індустріальний парк (промисловий) парк (далі 
- індустріальний парк) описується як визначена ініціатором створення 
індустріального парку відповідно до містобудівної документації 
облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої 
учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську 
діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну 
діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікації на умовах, 
визначених цим Законом та договором про здійснення господарської 
діяльності у межах індустріального парку. 

Важливо підкреслити, що зазначений нормативно-правовий акт 
визначає цілу низку видів державної підтримки розвитку 
індустріальних парків, зокрема: співфінансування інвестиційних 
проектів (інвестор представляє проект будівництва підприємства на 
території індустріального парку; держава частково бере зобов’язання 
по фінансуванню, зокрема надання податкових пільг; прямий трансфер; 
надання пільгового кредитування та  інше); опосередковане зменшення 
витрат інвесторів, окрім обслуговування індустріального парку 
(держава забезпечує підготовку, проживання висококваліфікованих 
фахівців, безпеку промислових об’єктів, часткове соціальне 
страхування); спрощення дозвільних та ліцензійних процедур; надання 
податкових і митних преференцій тощо. Особливого значення щодо 
створення та розвитку індустріальних парків набуває питання 
застосування податкових інвестиційних стимулів,зокрема пільгові 
ставки з податку на прибуток; звільнення від ввізного мита на 
обладнання та  устаткування, що ввозиться учасниками 
індустріального парку;звільнення від сплати податку на нерухомість; 
звільнення від податку на землю; звільнення від податку на оренду 
землі; звільнення від екологічних податків тощо. 
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Законодавство регламентує надання преференцій та податкових 
пільг індустріальним паркам, їх ініціаторам, керуючим компаніям та 
учасникам, Тому, аналіз Закону України «Про індустріальні парки» 
дозволяє зробити висновок, що індустріальні парки визначені 
законодавцем як основний сучасний засіб для активізації інвестиційної 
діяльності. 

Проте, існують і інші напрями активізації інвестиційної 
діяльності, зокрема технологічні та наукові парки. 

Правові та економічні засади запровадження та функціонування 
спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків 
описано Законом України «Про спеціальний режим інноваційної 
діяльності технологічних парків» від 12.01.2006 року зі змінами від 
05.12.2012 року. 

Технологічний парк (технопарк) – юридична особа або група 
юридичних осіб (далі – учасники технологічного парку), що діють 
відповідно до договору про спільну діяльність без створення 
юридичної особи та без об’єднання вкладів з метою створення 
організаційних засад виконання проектів технологічних парків з 
виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій 
та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на 
світовому ринку продукції; 

Щодо наукових парків, правові, економічні, організаційні 
відносини, пов’язані із їх створенням та функціонуванням 
регламентуються Законом України «Про науковий парк» від 25 червня 
2009 року в редакції від 01.02.2020. 

Як уявляється, позитивним є факт по-перше, активізації 
інвестиційної політики держави, по-друге, активізація саме зазначеної 
форми залучення інвестицій, що має дуже позитивний світовий досвід 
та додатково вирішує питання обмеження корупційного навантаження 
на бізнес. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
господарського права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Задихайло Д.В. 
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Ешкина А.Г., 
УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия», 4 курс, 2 группа 
(Республика Беларусь) 

 
К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРАВА УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
В ПРИНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ 

Республика Беларусь является стороной Орхусской конвенции, в 
которой предусмотрено право общественности на участие в принятии 
экологически значимых решений. Положения Орхусской конвенции в 
значительной степени имплементированы в национальное 
законодательство Республики Беларусь, однако правоприменительная 
практика оставляет желать лучшего. В то же время, ряд положений все 
еще не нашел закрепления в нормах белорусского законодательства – 
например, возможности участия общественности на самом раннем 
этапе принятия решений, когда открыты все возможности для 
рассмотрения различных вариантов и когда может быть обеспечено 
эффективное участие общественности. 

При наличии в Беларуси ряда специальных механизмов участия 
общественности, их функционирование далеко не идеально, а 
представления различных участников о роли общественности часто 
противоречивы. Это ведет к появлению конфликтных ситуаций и 
недостаточному учету прав и интересов граждан в ходе принятия 
экологически значимых решений. 

Анализ законодательства позволяет говорить о том, что 
«проблема реализации права на участие общественности в принятии 
экологически значимых решений возникает по причине: во-первых, не 
полного соответствия положений национального законодательства и 
Орхусской конвенции и, во-вторых, в содержании ряда 
конфликтогенных факторов, ведущих к возникновению спорных 
ситуаций между властями и местными жителями, например, в 
отношении строительных проектов. По мнению многих 
исследователей, «главная проблема состоит в том, что участие 
общественности не соответствует нормам и желанию самой 
общественности, а основополагающая причина такого положения 
вещей проявляется в недостаточном развитии гражданского общества. 
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Зачастую принятое решение носит характер авторитарного». 
В последнее время мы наблюдаем рост активности граждан, 

которые отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду. 
Жители Светлогорска выступают против деятельности целлюлозно-
картонного комбината, жители Бреста – против строительства и ввода 
в эксплуатацию аккумуляторного завода, жители Могилева – против 
работы завода «Омск Карбон», жители Сморгони – против 
производства компании «Кроноспан» и т. п. Все эти случаи 
свидетельствуют о том, что в настоящий момент в нашей стране не 
существует эффективного механизма участия общественности в 
принятии экологически значимых решений и учета мнения 
общественности, что ведет к росту социальной напряженности. Это 
говорит о необходимости совершенствования процедур общественных 
обсуждений в частности, и участия общественности в процессе 
принятия решений в целом, так, чтобы они отвечали современным 
реалиям и потребностям разных сторон. 

Для отстаивания своего права на благоприятную окружающую 
среду граждане пробуют использовать известные им механизмы 
защиты прав и интересов, включая механизмы отстаивания 
гражданских и политических прав (свободы выражения мнения, права 
на мирные собрания и др.).  

В законодательстве и правоприменительной практике в 
Республике Беларусь существуют различные виды общественных 
обсуждений: 

1) общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС); 

2) общественные обсуждения экологических докладов по 
стратегической экологической оценке;  

3) общественные обсуждения решений о выдаче разрешения на 
удаление объектов растительного мира;  

4) общественные обсуждения в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности и др. 

Орхусская конвенция обязывает государственные органы 
обеспечивать участие общественности в принятии экологически 
значимых решений. Однако проблема реализации безусловно имеется. 
В частности, весьма распространено мнение, что «власти организуют 
общественные обсуждения исключительно потому, что их к этому 
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обязывает закон. Общественность в свою очередь, вообще не 
вовлекается, и зачастую, когда уже все решения приняты, проводят 
общественные обсуждение». Это мнение косвенно свидетельствует о 
том, что у местных властей нет заинтересованности в участии 
общественности в процедуре принятия решения. Государственные 
органы вынуждены обеспечить участие общественности в связи с 
международными обязательствами Республики Беларусь. 

Необходимо обратить внимание на пример из судебной практики 
(на примере свинофермы «ДАНПРОД»), который в некоторой степени 
отразит представленные выше проблемы, возникающие при 
реализации гражданами своего права на участие в принятии 
экологически значимых решений. 

Обстоятельства дела: СООО «Данпрод», реализующее проект 
«Создание агропредприятия СООО «Данпрод» по производству 
беконной свинины мощностью 11000 тонн мяса в живом весе в год и 
подъездной дороги к нему в районе д. Довгулевщина Воложинского 
района Минской области», отказало заявителю М. в предоставлении 
экологической информации. В частности, акта санитарно-
гигиенической экспертизы по проекту санитарно-защитной зоны, и 
заключения государственной экологической экспертизы, заявив, что 
данные сведения представляют коммерческую тайну предприятия. По 
этой причине в суд Воложинского района был направлен иск о 
понуждении СООО «Данпрод» к предоставлению данной 
экологической информации. Во время объявленного перерыва в 
судебном заседании ответчиком были переданы истцу копии 
требуемых документов, вследствие чего судом был принят отказ от 
иска и вынесено определение о взыскании с предприятия в пользу 
истца возмещения понесенных им судебных расходов. Здесь мы видим 
классический пример необоснованного отказа в предоставлении 
экологической информации и реализации права на судебную защиту.    

Анализ этого дела позволяет говорить о наличии проблем, 
описанных нами ранее. В частности, это проблема информирования 
общественности, отсутствие заинтересованности должностных лиц, а 
также просто равнодушное отношения органов власти к обеспечению 
права на участие общественности в принятии значимых решений. 

Проблемным является определение подсудности дел (будет это 
суд общей юрисдикции либо специальный – экономический суд), 
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вытекающих из положений Орхусской конвенции. Так, если по таким 
делам в суд обращается НПО (общественное объединение или иная 
подобная организация), суды отказывают в возбуждении дела, 
направляя стороны в экономический суд, не принимая во внимание 
неэкономическую сущность и направленность спора. 

Такой подход способствует затягиванию рассмотрения дела, 
увеличивает издержки (госпошлины в экономических судах выше) и не 
соответствует принципам процессуального законодательства, так как 
отношения, регулируемые Орхусской конвенцией, находятся в 
плоскости общественных интересов, а не частных коммерческих, иных 
хозяйственных интересов. 

Таким образом, одним из недостатков при реализации права на 
участие общественности является недостаточное информирование о 
принятых решениях. Органы власти прикладывают минимальные 
усилия, обязательные по законодательству, для информирования 
общественности о предстоящих общественных слушаниях. Не ставится 
задачи информирования людей с целью удобства их участия в 
процессе. Для информирования обычно используются официальные 
газеты и публикация информации на сайте администрации. Следует 
отметить, что такого рода способы информирования являются 
неэффективными. 

Научный руководитель: к.и.н., доцент кафедры 
общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 
Решецкая Т.Н. 

 
Кожушний К.С., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри земельного та аграрного права 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ  
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, 

ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ БАГАТОКВАРТИРНОЇ ЗАБУДОВИ 
На сьогодні землі житлової та громадської забудови в основному 

зайняті багатоквартирними будинками з великою кількістю 
різноманітних будівель та споруд, призначених для їх обслуговування. 
Стрімкі темпи забудови земельних ділянок зумовлює значний вплив на 
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правовий режим їх використання. 
Актуальність запропонованої теми дослідження зумовлена 

недостатнім законодавчим регулюванням правового режиму земельних 
ділянок, призначених для багатоквартирної забудови, зокрема 
існуванням неузгодженості у визначенні складу земель 
багатоквартирних будинків, а також суб’єктів права власності та 
користування на землі багатоквартирних будинків, підстав виникнення 
та припинення прав та такі земельні ділянки. 

Слід приділити увагу правовому режиму використання 
земельних ділянок при здійсненні будівництва багатоквартирного 
будинку. Так, для здійснення будівництва, земельна ділянка повинна 
перебувати або у приватній власності забудовника, або у його 
користуванні на умовах оренди чи суперфіцію. 

Закон передбачає, що після завершення будівництва та прийняття 
об’єкта в експлуатацію, добросовісний орендар земельної ділянки, 
наданої для потреб будівництва та обслуговування відповідного 
об’єкта, має право на першочергове укладення договору оренди землі 
на строк до 50 років або припинення дії договору оренди землі (стаття 
19 Земельного кодексу України). 

Тобто, в залежності від того, яка подальша доля збудованого 
об’єкта (чи залишається він у власності забудовника, чи передається у 
власність та обслуговування іншим особам), закон надає право 
забудовнику або отримати земельну ділянку в оренду на 50 років, або 
розірвати договір оренди. 

При цьому, судова практика свідчить про наявність проблем при 
розірванні забудовником договору оренди землі. Для розірвання 
договору необхідне, по-перше належне доведення факту передачі 
новозбудованого об’єкта іншим особам (обслуговуючим компаніям, 
об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку) у власність або 
обслуговування. По-друге, земельна ділянка має бути надана в оренду 
саме для будівництва житлового будинку, а не для  його експлуатації 
та обслуговування. 

Нерозірвання договору оренди земельної ділянки може 
порушити права співвласників багатоквартирного будинку, оскільки 
останні не можуть отримати землю у власність або користування та 
належним чином користуватися ділянкою для власних потреб. 

Вирішення вищезазначеного питання може полягати в уточненні 
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законодавчих норм, які регулюють порядок передачі 
багатоквартирного будинку після завершення будівництва у власність 
або на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та 
обслуговуючих організацій. 

Після завершення будівництва, коли власником будинку стає 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, або коли 
управління будинком здійснюють співвласники квартир без створення 
ОСББ, виникають питання щодо передачі земельних ділянок під 
такими будинками у власність та користування. Так, відповідно до 
частини 2 статті 42 Земельного кодексу України, земельні ділянки, на 
яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них 
будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у 
спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових 
приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в 
постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Однак, Кабінетом Міністрів України досі не розроблено 
відповідного порядку передачі земельних ділянок під 
багатоквартирними будинками у власність або користування, тому ці 
відносини наразі регулюються загальними положеннями Земельного 
кодексу України. 

Відповідно до частини 2 статті 382 Цивільного кодексу України, 
усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному 
будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності 
спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном 
багатоквартирного будинку визначається, зокрема, права на земельну 
ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його 
прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав. 

Нормами земельного законодавства не передбачено можливості 
передачі у власність чи користування окремим співвласникам 
багатоквартирних будинків земельної ділянки, на якій розташований 
багатоквартирний жилий будинок, або її частини. Таким чином, 
земельна ділянка належить співвласникам жилого будинку на праві 
спільної сумісної власності, яка разом із загальним майном і 
допоміжними приміщеннями є майном співвласників, які визначають 
порядок його використання. 

З аналізу чинного законодавства можна дійти висновку, що в разі 
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приватизації громадянами квартир у багатоквартирному будинку 
земельна ділянка, що входить до житлового комплексу, може 
передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування 
лише об'єднанню співвласників будинку.  

Однак, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, як 
юридична особа, не отримує земельну ділянку у приватну власність, а 
лише здійснює управління ділянкою, яка перебуває у спільній сумісній 
власності співвласників багатоквартирного будинку. 

Крім того, згідно з нормами статті 116 Земельного кодексу 
України, мешканці багатоквартирних будинків мають право відвести 
земельну ділянку в постійне користування незалежно від створення 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Зважаючи на це 
відведення земельної ділянки, без створення ОСББ, можливе лише за 
згодою всіх без винятку власників житлових і нежитлових приміщень 
будинку, оскільки управління майном здійснюється всіма 
співвласниками. До того ж, нормами земельного законодавства не 
передбачено можливості передачі земельної ділянки, на якій 
розташований багатоквартирний жилий будинок, або її частини у 
власність чи користування окремим співвласникам, про що також 
наголосив Верховний Суд у постанові від 18 березня 2019 року у справі 
№ 263/68/17. 

Отже, на сьогодні в законодавстві існують прогалини у 
визначенні правового режиму земельних ділянок, призначених для 
багатоквартирної забудови, зокрема щодо порядку передачі ділянок у 
власність або користування при здачі будинку в експлуатацію. Також 
існує неузгодженість в порядку передачі земельних ділянок під 
багатоквартирними будинками у власність або користування особам, 
що володіють відповідними квартирами. 

Вищезазначені проблеми можуть бути вирішені шляхом 
усунення заперечень і неточностей у чинному законодавстві, зокрема 
більш детального регламентування правовідносин. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
земельного та аграрного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Шульга М.В. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МОЛОДИХ ФЕРМЕРІВ: 
ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ 

Сільське господарство України є однією з найбільших галузей 
економіки нашої держави, та забезпечує сільськогосподарською 
продукцією не лише внутрішній ринок, але й зарубіжні країни. При 
цьому, досить важливою є участь публічної адміністрації в процесах 
виробництва сільськогосподарських товарів та послуг шляхом 
забезпечення сприятливих умов для товаровиробників, зменшення 
ризиковості галузі тощо. Навіть в умовах ринкової економіки та вільної 
торгівлі публічна адміністрація повинна здійснювати публічне 
адміністрування аграрної галузі, оскільки від виконаних державою 
заходів та прийнятих рішень залежить рівень продовольчої безпеки 
країни.  

На сучасному етапі розвитку в Україні все привабливішою стає 
діяльність фермерських господарств, особливо молодих фермерів та 
сімейних фермерських господарств. Позитивним є той факт, що 
держава намагається на законодавчому рівні запровадити пріоритет 
фермерського господарства в сфері АПК. Для прикладу, 23.11.2018 
року Конституційний Суд України визнав конституційним 
законопроект реєстр. № 6236, які пропонується викласти ст. 41 
Конституції України в наступній редакції: «Основою аграрного устрою 
України є фермерське господарство». 

Саме тому, зважаючи на скасування «мораторію» на відчуження 
земель сільськогосподарського призначення, для держави досить 
важливим є запобігти концентрації більшості земель в окремих 
суб’єктів шляхом її придбання в окремих землевласників, в зв’язку з 
чим важливо створити такі умови та можливості виробництва 
сільськогосподарської продукції, за яких сімейні фермерські 
господарства, молоді фермери будуть зацікавлені в самостійному 
обробітку землі, та матимуть достатньо можливостей самостійно 
розвивати власне виробництво тощо. 
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В зв’язку з цим актуальними є питання публічного 
адміністрування реалізації законодавства щодо державної підримки 
фермерських господарств, насамперед тих, які започатковують свою 
діяльність. 

24 вересня 2021 року Верховною Радою України був прийнятий 
Закон № 1788-IX щодо стимулювання молодих фермерів (молодших 35 
років). Відповідно до тексту Пояснювальної записки, в аграрному 
секторі економіки виробництвом сільськогосподарської продукції 
займаються понад 50 тис. сільськогосподарських підприємств, 92 % з 
яких є фермерські господарства. Крім того, зареєстровано близько 4 
млн особистих селянських господарств, які не є суб’єктами 
підприємницької діяльності і реалізують надлишки виробленої 
(вирощеної, переробленої) продукції поза межами організованого 
аграрного ринку та є потенційними сімейними фермерськими 
господарствами. Спільно фермерські та особисті селянські 
господарства виробляють близько 50 відсотків валової продукції 
сільського господарства.  

Реалізація норм Закону № 1788-IX щодо стимулювання молодих 
фермерів зобов’язує органи державної влади і місцевого 
самоврядування забезпечити адміністрування всього комплексу 
організаційно-правових, фінансових, матеріально-технічних та інших 
заходів, спрямованих на створення умов для збільшення кількості 
фермерів в України з огляду на передбачені у законодавстві можливості 
у доступі до набуття у власність земельних ділянок для ведення 
фермерського господарства. 

Зокрема, Закон України № 552-IX від 31.03.2020 року «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу 
земель сільськогосподарського призначення» надає реальну 
можливість громадянам України набувати право власності на земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 
100 га. До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на 
місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою 
за їх нормативну грошову оцінку.  

Зважаючи на досить високу ціну продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення (в середньому 30 000,00 гривень 
за 1 га землі), молодим фермерам складно придбати до 100 га земель 
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без додаткового фінансування чи підтримки. Саме тому обов’язком 
держави є забезпечення реальної можливості фермерів реалізувати 
передбачене в Законі № 552-IX право на придбання земель 
сільськогосподарського призначення в обсязі до 100 га. Керуючись 
основоположними принципами, закладеними в Конституції України 
щодо «служіння» держави народові України, органи публічної 
адміністрації зобов’язані забезпечувати можливість практичної 
реалізації прав громадян, в тому числі органи державної влади та 
місцевого самоврядування мають забезпечувати всі передбачені 
законодавством можливості для розвитку фермерських господарств.  

Для прикладу, стаття 8 Закону України «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» закріплює, що 
держава підтримує і сприяє розвиткові підприємницької ініціативи та 
діяльності молоді, зокрема, через розробку та реалізацію системи 
заходів підтримки підприємництва молоді (громадяни України віком 
до 35 років). Проте, в Законі не визначена пріоритетність підтримки 
фермерських господарств, головою яких є громадяни віком до 35 років 
(включно), що не сприяє створенню нових робочих місць та 
збільшенню кількості зайнятого сільського населення, натомість 
посилює відтік молоді із сільських територій.  В зв’язку з цим досить 
важливим було прийняття Закону України № 1788-IX «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 
діяльності фермерських господарств», який передбачає наступні 
нововведення: 

- надання державної підтримки за рахунок коштів державного 
бюджету новоствореним фермерським господарствам у період 
становлення (перші 3 роки після його створення); фермерським 
господарствам, зокрема з відокремленими фермерськими садибами; 
сімейним фермерським господарствам; фермерським господарствам, 
які провадять господарську діяльність і розташовані у гірських 
населених пунктах, на поліських територіях тощо; 

- право фермерського господарства споруджувати житлові 
будинки, господарські будівлі та споруди на належних йому, його 
членам на праві власності земельних ділянках відповідно до 
затвердженої документації із землеустрою та містобудівної 
документації у встановленому законом порядку; 

- запровадження можливості фінансування фермерських 
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господарств через Український державний фонд підтримки 
фермерських господарств. 

Зазначені вище нововведення мають як свої плюси, так і ряд 
недоліків. Зокрема, держава створює додаткові механізми надання 
підтримки фермерським господарствам, надає додаткові можливості 
для сільської молоді здійснювати підприємницьку діяльність, брати 
учать у виробництві сільськогосподарської продукції, що сприятиме 
зменшення міграції молоді з сільських територій та підвищення 
привабливості села для проживання та роботи.  

Однак, зазначені вище механізми чітко не регламентовані 
прийнятим Законом № 1788-IX, що в свою чергу ставить в залежність 
можливість отримання державної підтримки від прийнятих 
підзаконних актів органами виконавчої влади. Для прикладу, може 
повторитися ситуація, пов’язана з державною підтримкою 
фермерських господарств в сфері страхування сільськогосподарської 
продукції, коли на законодавчому рівні закріплений факт існування 
такої підтримки, механізм її реалізації, але починаючи з 2013 року в 
Державному бюджеті України не закладаються кошти для здійснення 
виплат в рамках вказаної програми. 

Також недоліком прийнятого Закону № 1788-IX є нечіткість 
визначення права фермерського господарства споруджувати житлові 
будинки, господарські будівлі та споруди на належних йому, його 
членам на праві власності земельних ділянках. Така ситуація може 
призвести до будівництва житлових будинків та землях 
сільськогосподарського призначення без дотримання пріоритету 
сільськогосподарського використання землі. Для прикладу, 
фермерське господарство, яке має у власності чи користуванні 
земельну ділянку для товарного сільськогосподарського виробництва 
чи для особистого селянського господарства, може почати 
споруджувати на земельній ділянці цілий комплекс житлових будинків 
без мети обробітку землі.  

В зв’язку з цим ефективність реалізації Закону № 1788-IX 
залежить в першу чергу від діяльності органів публічної адміністрації 
та від їх прийнятих рішень на виконання прийнятого закону. 

Чинне законодавство України створює для фермерських 
господарств ряд можливостей для виробництва та реалізації 
сільськогосподарської продукції, забезпечує фінансовою підтримкою 
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тощо. Однак, намагання держави надати окремі привілеї молодим 
фермерам (до 35 років), а також забезпечити можливість будувати 
житлові будинки на землях фермерських господарств може призвести 
до певних маніпуляцій з боку окремих фермерських господарств. В 
зв’язку з цим публічне адміністрування не має призупинятись на 
даному етапі, а органи публічної адміністрації повинні й надалі 
запроваджувати на законодавчому рівні механізми державної 
підтримки фермерських господарств та інших видів публічного 
адміністрування. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
земельного та аграрного права інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, член-
кореспондент НАПрН України Носік В.В.  

 
Корсун-Цуркан О.Б., 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри земельного та аграрного права 
 

ПРАВОВА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХОМ ЗАЛІСЕННЯ 

Згідно з Указом Президента України від 07.06.2021 р. «Про деякі 
заходи щодо збереження та відтворення лісів» з 2021 р. започаткована 
реалізація екологічної ініціативи «Масштабне залісення України». 
Передбачається здійснити ідентифікацію самозалісених та придатних 
для створення лісів земельних ділянок державної та комунальної форм 
власності. Отже йдеться про визначення правового режиму 
самостійних лісів, що знаходяться на землях сільськогосподарського 
призначення, та відновлення екосистем, основою яких виступають 
землі лісогосподарського призначення.  

Зазначимо, що необхідною передумовою відновлення екосистем, 
тобто лісів, виступає те, що ст. 56 Земельного кодексу України 
закріплена можливість набувати у приватну власність громадянами та 
юридичними особами земельних ділянок деградованих і 
малопродуктивних угідь для залісення. При цьому Лісовий кодекс 
України (ст. 12) встановлює, що громадяни та юридичні особи можуть 
мати у власності ліси, створені ними на набутих у власність земельних 
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ділянках деградованих і малопродуктивних угідь, без обмеження їх 
площі. 

Сьогодні на перший план висувається остання правова форма, 
яка пов’язана з реалізацією можливостей і потенціалу оптимального 
залісення  території України. 

Таким чином, незалежно від форми власності на земельні 
ділянки, придатні для створення лісів, вони можуть бути залучені для 
реалізації відповідних заходів з метою їх подальшого використання для 
досягнення оптимальної лісистості України. 

В сучасних умовах з урахуванням якісного стану земель України 
до ділянок, які придатні для створення лісів, можна віднести 
насамперед земельні ділянки сільськогосподарського та 
лісогосподарського призначення, що потребують консервації. 

Із змісту ст. 172 ЗК України випливає, що консервації підлягають 
деградовані і малопродуктивні землі, господарське використання яких 
є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також 
техногенно забруднені землі, на яких неможливо одержати екологічно 
чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є 
небезпечним для їх здоров'я. Це означає, що консервації підлягають, 
власне кажучи, сільськогосподарські угіддя та нелісові землі, зайняті 
сільськогосподарськими угіддями, які чинне законодавство 
виокремлює у складі земель сільськогосподарського (ч. 2 ст. 22 ЗК 
України) та лісогосподарського призначення (ч. 1 ст. 5 Лісового 
кодексу України). 

Сільськогосподарські угіддя, які зазнали деградації або з інших 
причин втратили свій первісний стан, мають бути відновлені шляхом 
консервації. Йдеться насамперед про якісний стан угідь, який внаслідок 
природних або антропогенних факторів погіршився. З урахуванням 
викладеного можна стверджувати, що консервація, з одного боку, 
стосується відновлення земель, а з іншого – забезпечує їх охорону. 

Консервація земель – це правова форма реалізації носіями 
земельних прав закріпленого ст.ст. 91; 96 ЗК України обов’язку щодо 
підвищення родючості ґрунтів та збереження інших корисних 
властивостей землі, в тому числі підвищення продуктивності земель 
лісогосподарського призначення. Невиконання цього обов’язку тягне 
для власників і користувачів земельних ділянок настання негативних 
наслідків. Так, наприклад, приведення власником чи користувачем 
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земельної ділянки сільськогосподарського призначення до стану, який 
унеможливлює використання її за цільовим призначенням, дає підстави 
для постановки питання про відшкодування втрат 
сільськогосподарського виробництва. Окрім того, винні носії 
земельних прав можуть бути притягнуті до відповідальності за 
порушення земельного законодавства у випадках, передбачених ст. 211 
ЗК України.  

В той же час підкреслимо, що громадяни та юридичні особи у разі 
використання земель лісогосподарського призначення для залісення 
деградованих та малопродуктивних земель на підставі документації із 
землеустрою згідно зі ст. 208 ЗК України звільняються від 
відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.  

Консервація земель, відповідно до законодавства, здійснюється 
шляхом припинення чи обмеження їх господарського використання на 
визначений термін та залуження, залісення або ренатуралізації. При 
цьому передача у власність або в користування земель державної та 
комунальної власності, щодо яких прийнято рішення про їх 
консервацію, для цілей, не пов’язаних із такою консервацією, 
забороняється. 

 Основні положення, які стосуються правової процедури 
консервації земель сільськогосподарського та лісогосподарського 
призначення шляхом їх заліснення, зводяться до наступного. 

Передовсім зазначимо, що ст. 205 ЗК України гарантує 
компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу власників землі та 
землекористувачів внаслідок тимчасової консервації деградованих та 
малопродуктивних земель, що стали такими не з їх вини.  

Надання відомостей про землі, що потребують консервації, 
мають забезпечувати органи Держгеокадастру шляхом відображення їх 
на Публічній кадастровій карті. Такі відомості відкриті для широкого 
загалу. Держгеокадастр надає відкритий доступ на Публічній 
кадастровій карті до нового набору (нового шару) інформаційно-
довідкових даних – «Землі, що потребують консервації». 

Порядком консервації земель, затвердженим наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
26.04.2013 р. № 283, встановлено, що консервація державних та 
комунальних земель, які перебувають в запасі, здійснюється за 
рішенням уповноважених органів (відповідно органів державної 
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування). Консервація 
земель, що перебувають у власності чи користуванні громадян та 
юридичних осіб, здійснюється за їх ініціативою. В цьому випадку теж 
необхідне рішення уповноваженого органу за місцем розташування 
земельної ділянки. 

У випадку, коли на земельні ділянки, які підлягають консервації, 
не оформлено право власності або користування, подання про їх 
консервацію здійснюється за ініціативою уповноваженого органу. 

При виявленні земель, що підлягають консервації, територіальні 
органи Держгеокадастру та/або територіальні органи Держекоінспекції 
видають власнику земельної ділянки чи землекористувачу відповідний 
припис про припинення їх господарського використання та підготовку 
документів до переведення ділянки у стан тимчасової консервації. 

У разі, якщо на земельні ділянки, які підлягають консервації, не 
оформлено право власності або користування, територіальні органи 
Держгеокадастру та/або Держекоінспекції вносять до уповноважених 
органів за місцем розташування земельної ділянки клопотання щодо 
ініціювання цими уповноваженими органами проведення робіт з 
консервації земель. 

Після отримання клопотання, припису (розпорядження) 
уповноважені органи, власники земельних ділянок або 
землекористувачі зобов’язані протягом 30 днів ініціювати проведення 
робіт з консервації земель. 

Власник земельної ділянки або землекористувач з метою 
проведення консервації земель подає відповідну заяву до 
уповноваженого органу за місцем розташування земельної ділянки із 
зазначенням причин необхідності проведення консервації земель. 

Залісення земель лісогосподарського призначення шляхом їх 
консервації дозволить не тільки підвищити лісистість держави, а й 
відновити екосистеми в межах земель лісогосподарського призначення. 

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

В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Належна діяльність суб’єктів природньої монополії в сфері 
комунальних послуг є одним із важливих чинників побудови 
ефективного та якісного ринку зазначених послуг. Адже створення 
розгалуженої системи рівноправних учасників є однією з передумов 
забезпечення права суб’єктів господарювання вільно обирати 
контрагента з яким в подальшому будуть виникати відносини з 
отримання таких послуг.  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про природні монополії», 
природня монополія -це стан товарного ринку, при якому задоволення 
попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності 
конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у 
зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару 
в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що 
виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути 
замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим 
попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці 
товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги).  

Закон України «Про природні монополії» передбачає, що 
суб’єктами можуть бути будь-які юридичні особи, незалежно від 
форми власності та підпорядкування, яким надали дозвіл на здійснення 
такої діяльності та яких включили до реєстру монополістів. Таким 
чином, прив’язка йде саме до об’єкту – товару, послуги, яку в 
подальшому будуть надавати кінцевому споживачеві. 

На теперішній час, відповідно до відомостей Антимонопольного 
комітету України, більшість монополістів-суб’єктів господарювання 
займає саме ланку комунальних послуг. Ринок комунальних послуг 
фактично зазнає найбільшого втручання з боку монополістів, що 
диктують свої правила, які далеко не завжди влаштовують споживача.  

Так, створення рівноправного ринку газопостачання в рамках 
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курсу інтеграції нашої країни до Європейського Союзу передбачає 
реалізацію зобов’язань нашої держави щодо імплементації 
європейських принципів та директив, одним із основних завдань яких 
є так званий «анбандлінг». В аспекті газопостачання анбандлінг – це 
відокремлення продажу газу від його транспортування та зберігання. 
Так як транспортування та розподіл газу це природні монополії, то ця 
сфера зазнала найбільших змін в його механізмі постачання. З 
минулого року запрацював ринок газу для населення, який фактично 
виключив втручання (регулювання) держави цін на газ та розподілив 
повноваження суб’єктів газовидобутку та транспортування. Споживачі 
істотно відчули на собі ці зміни, коли отримали додаткові рахунки за 
транспортування блакитного палива. Ринок газу повинен був би надати 
право вибору споживачу постачальника газу, проте формально він хоча 
й надав таке право, але на практиці це набуло нажаль зовсім іншого 
виразу. Завданням анбалдінгу є створення конкурентоспроможного 
середовища, на цьому ринку компанії змагаються за споживачів ціною, 
якістю обслуговування, додатковими пропозиціями. Натомість щоб 
впровадити конкуренцію на цей ринок необхідно надати всім 
постачальникам однаковий доступ до газопроводу, але це на 
теперішній час є неможливим у зв’язку з тим, що такими мережами 
володіє або керує одна велика компанія-монополіст. А тому, у разі 
бажання споживача перепідключитися до іншого постачальника, 
суб’єкти – монополісти (як привило – облгази) штучно створюють 
всілякі перешкоди. Це проявляється в тому, що хоча відокремлення 
компаній-монополістів на законодавчому рівні і відбулось, але на 
практиці облгази залишились афілійованими юридичними особами. 
Наприклад, при зміні постачальника оператори газорозподільних 
систем (облгази) вдаються до тиску споживачів, проводять перевірки, 
нараховують додаткові борги, температурні коефіцієнти або й взагалі 
погрожують відключити газ. Для прикладу, у споживачів «Лубнигаз» 
та «Львівгаз» після подачі заяв на зміну постачальника «знаходили» 
технічні проблеми, якими обумовлювали відключення газу: витоки 
природного газу, відхилення від проєкту, порушення в роботі 
лічильників газу, непроходження технічного обслуговування тощо. 
Споживачі з Лубен скаржилися й на інші порушення: передачу 
персональних даних іншим компаніям та повернення до попереднього 
постачальника без відповідної заяви від них. За результатами розгляду 
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цієї скарги НКРЕКП призначили штраф у 204 тисячі гривень та 
анонсували додаткову перевірку «Лубнигаз-Трейдинг». 

Ринок теплопостачання зрозуміло залежить від ринку газу. Проте 
тарифи на теплопостачання встановлюються Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП). Тобто у цьому аспекті встановлення 
тарифів все ще здійснюється державним органом, але він фактично 
залежить від компаній-монополістів, які встановлюють свої ціни на 
товар, що є необхідним для теплопостачання. 

У свою чергу, ринок електроенергетики також зазнає вагомого 
впливу монополістів. Ринок електроенергії реформували ще у 2017 
році, навіть намагалися привести до формули анбалдінгу, розмежувати 
підпорядкування компаній видобутку та транспортування, однак це на 
сьогодні поки ще не реалізовано, адже НЕК «Укренерго» має бути 
оператором системи передачі, проте вона й досі не пройшла 
сертифікацію, адже фактично вона не є власником системи передачі 
електроенергетики, а лише здійснює управління активами на праві 
господарського відання. А тому поки механізм анбалдінгу в 
енергетичному секторі не почав свою роботу в повному обсязі на його 
зміну прийшов ринок екологічної електроенергії. 

Так, до реформування цього ринку більшість електроенергії було 
отримано з АЕС й така енергія була найдешевшою, але в 2019 році уряд 
країни вирішив призупинити блоки АЕС та надати можливість війти на 
ринок електроенергетики так званому «зеленому» тарифу. Зміна руху 
країни в енергетичному плані призвела до виникнення величезної 
заборгованості перед власниками природньої енергетики. 

Слід зазначити, що там, де є наявною велика кількість 
монополістів майже повністю відсутня конкуренція, а відповідно й 
інноваційна діяльність, що зрозуміло зумовлюється відсутністю 
бажання власника товару удосконалювати свій продукт, приводити 
його до більш високих стандартів. 

Такі дії з боку суб’єктів природніх монополій вказують на те, що 
діяльність цих монополістів тісно пов’язана з їх олігархічною сутністю, 
яка перешкоджає нормальному функціонуванню ринку комунальних 
послуг.  

Для усунення зазначеного впливу необхідно внести зміни до 
повноважень Антимонопольного комітету України, зокрема надати 
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можливість контролювати систему структури власності юридичних 
осіб-монополістів та систематично здійснювати перевірки щодо 
порушень чинного законодавства в аспекті дотримання конкуренції 
таких суб’єктів. 

Також, необхідно посилити регулювання та контроль з боку 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері 
енергетики та комунальних послуг щодо діяльності компаній-
монополістів, у тому числі шляхом впровадження системи контролю 
щодо перепідключення споживача до іншого постачальника та 
встановити щомісячну перевірку операторів газотранспортної системи, 
якою встановити максимально швидке перепідключення.  

На законодавчому рівні доцільно надати можливість споживачам 
вільно обирати джерело енергетики, не зобов’язуючи використовувати 
саме «зелений» тариф, який для більшості населення та й для країни є 
максимально невигідним. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
господарського права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Задихайло Д.В.  

 
Юрков М.В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри земельного та аграрного права 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ  
ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Приватизація земельних ділянок, будучи одним із основних 

напрямів земельної реформи, що бере свій початок з початку 1990-х 
років минулого століття, на сучасному етапі розвитку земельних 
правовідносин продовжує зберігати своє значення особливого 
механізму, що дозволяє трансформувати державну або комунальну 
власність на землю у приватну. Так, сучасна земельна політика України 
спрямована на продовження процесів приватизації землі, розвиток і 
функціонування земельного ринку, формування системи 
багатоукладного права власності на землю та землекористування. 
Земля як просторовий базис, як засіб виробництва послідовно 
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втягується в процес передачі від держави до приватних власників. 
Разом з тим, на тлі приватизаційних процесів, що динамічно 
розвиваються, спостерігається зростання значного числа суперечок, що 
виникають в процесі здійснення громадянами свого права на 
приватизацію земельної ділянки. Ситуація ускладнюється 
недосконалим правовим регулюванням згаданої процедури, 
підкреслюючи актуальність дослідження даної теми. 

Чинне законодавство України передбачає приватизацію 
земельних ділянок як безоплатну, так і за плату (ст. 116 ЗК України). 
Відповідно до ст. 25 ЗК України, при приватизації земель державних і 
комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та 
організацій земельні ділянки передаються працівникам цих 
підприємств, установ та організацій, працівникам державних та 
комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я, 
розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерам з їх 
числа з визначенням кожному з них земельної частки (паю). Доцільно 
зауважити, що у даному випадку громадянин – працівник або пенсіонер 
сільськогосподарського формування державної або комунальної форми 
власності реалізує своє суб’єктивне право на безоплатну приватизацію 
і отримує земельну ділянку сільськогосподарського призначення у 
приватну індивідуальну власність. Отже, особливого значення у 
даному випадку набуває ознака трудових або членських відносин із 
сільськогосподарським підприємством, причому беручи до уваги саме 
трудові відносини, не має значення, чи це постійні, тимчасові або 
сезонні працівники. 

Іншою категорією суб’єктів, що мають право на приватизацію 
земельних ділянок, є працівники державних та комунальних закладів 
освіти, культури, охорони здоров’я. Так, в абз. 2 ч. 8 ст. 25 ЗК України 
встановлено, що розміри земельних ділянок, що виділяються для таких 
працівників та пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільській 
місцевості або селищах міського типу, не можуть перевищувати норм 
безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених 
законом для ведення особистого селянського господарства, тобто 2 га. 
Таким чином, норма встановлює обмеження на передачу земельних 
ділянок у приватну власність в залежності від території проживання,  
що суперечить конституційному принципу рівності перед законом, 
прямо забороняючи дискримінацію за такою ознакою. 
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Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок 
працівниками державних та комунальних сільськогосподарських 
підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерами з їх числа 
передбачений ст. 118 ЗК України. Такі особи повинні звернутися з 
відповідним клопотанням про розроблення проекту землеустрою щодо 
приватизації цих земель до відповідного органу виконавчої влади або 
органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки 
державної чи комунальної власності у власність відповідно до наданих 
їм ЗК України повноважень. Разом з цим, «безоплатна» приватизація 
має на увазі оплату витрат на виготовлення документації із 
землеустрою, а також витрати на адміністративні послуги, що 
надаються відповідними державними органами або органами місцевого 
самоврядування. 

Отже низький рівень прозорості передачі земельних ділянок 
створює умови для реалізації корупційних ризиків майже на кожному з 
етапів процедури приватизації, а тому найбільшим вигодонабувачем 
від безоплатної приватизації залишаються посадові особи та суб’єкти, 
які за допомогою корупційних схем із залученням уповноважених осіб 
на виконання функції держави виводять земельні активи. Так, 
відповідно до Проекту Антикорупційної стратегії на 2020-2024 рр., 
безоплатна приватизація земель державної та комунальної власності є 
«найбільшим джерелом корупції у земельних відносинах (на відміну 
від відплатного набуття прав на земельні ділянки на земельних 
торгах)».  

З метою зменшення державного впливу на земельні відносини, 
зокрема і щодо приватизації земель, 28.04.2021 р. було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 
земельних відносин» № 1423-ІХ, який змінив ч. 3 ст. 118 ЗК України 
щодо процедури безоплатної приватизації земельних ділянок 
працівниками державних та комунальних сільськогосподарських 
підприємств в частині звернення громадян до відповідних органів 
державної влади, проте роль державних посадовців у затвердженні 
проектів землеустрою залишилась. Отже, корупційні ризики під час 
безоплатної приватизації залишаються на високому рівні. Таким 
чином, на нашу думку, безоплатна приватизація сприяє збільшенню 
корупційних проявів під час реалізації земельних правовідносин в 
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Україні. Зауважимо, що чинне нормативно-правове регулювання 
приватизації земель, у тому числі державних і комунальних 
сільськогосподарських підприємств, потребує реформування в частині 
відміни її безоплатної основи та кардинально нових організаційно-
правових підходів для забезпечення ефективного розпорядження 
державними та комунальними землями.  

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
земельного та аграрного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Шульга М.В. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Наразі серед усіх існуючих проблем у сфері світової екології чи 
не найголовнішою є проблема взаємодії людини з навколишнім 
середовищем. У цьому контексті важливого значення набувають такі 
поняття як «екологічна свідомість», «екологічна культура», 
«екологічне виховання» і «екологічна освіта». 

Загалом поняття «екологічна освіта» визначається як поєднання 
комплексного розуміння людиною певних особливостей 
функціонування природного середовища як окремої системи та 
можливості впливати на цю систему задля забезпечення її збереження 
і високого рівня розвитку суспільства. 

Саме екологічній освіті сьогодні приділяється особлива увага не 
тільки в Україні, а й в усьому світі. Статтею 7 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» встановлено, що 
підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка 
спеціалістів забезпечуються загальною обов'язковою комплексною 
освітою. Організацію і розвиток такої освіти віднесено до компетенції 
Кабінету Міністрів України (ст.17 Закону). Існує безліч варіантів 
отримання базових знань у сфері екології, починаючи з відповідної 
інформації, отриманої із засобів масової інформації, з дошкільної, 
шкільної освіти, спеціальних курсів, семінарів, закінчуючи 
професійною підготовкою фахівців у цій галузі, що здійснюються 
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вищими навчальними закладами. Законом України «Про вищу освіту» 
визначено, що серед основних завдань закладу вищої освіти є і 
екологічне виховання особистості. Існує поділ екологічної освіти на 
формальну (що отримується в школах, професійних навчальних 
закладах, вищих навчальних закладах і полягає в оволодіванні базовим 
спектром екологічних знань, а саме: уявлення про біосферу, її 
структурні одиниці, закономірності біологічних процесів, 
антропогенний вплив на довкілля та його наслідки тощо) та 
неформальну (яку пересічний громадянин може щодня отримати 
завдяки засобам масової інформації, що сприяє формуванню 
екологічної свідомості та культури). Велика увага в сфері формальної 
екологічної освіти приділяється її сталому розвитку, а саме 
забезпечення її протягом всього життя як невід’ємної частини 
освітнього процесу. З огляду на це також слід звернути увагу на 
необхідність постійного оновлення нормативно-правової бази в сфері 
екології. 

Щодо реалізації екологічної освіти в Україні, то на меті стоїть 
формування базових уявлень про екологічні системи, небайдужості 
громадян до сучасних екологічних проблем, особиста відповідальність 
опосередкованого впливу на навколишнє середовище, усвідомлення 
кожним своїх екологічних прав та обов’язків, формування корисних 
екологічних навичок у громадян. Завданнями екологічної освіти в 
Україні  є виховання так званого «нового екологічного покоління», що 
ґрунтується на засадах єдності людини і природи, важливості 
збереження навколишнього середовища шляхом власних активних дії, 
а не пасивного спостереження, раціонального використання природних 
ресурсів тощо.  

Окрім викладання навчальними закладами дисциплін, 
необхідних для формування правильної екологічної свідомості 
громадян, підготовки фахівців-екологів, здійснення післядипломної 
екологічної освіти, важливе місце в Україні посідає неформальна 
екологічна освіта. Неформальна екологічна освіта через свою 
мобільність, доступність, зрозумілість та орієнтованість дає змогу дуже 
великому колу населення отримувати необхідну інформацію, яка 
впливаючи на їх свідомість в результаті сприяє формуванню 
«екологічно-правильної» поведінки у суспільстві і загалом виконує 
завдання, покладені на екологічну освіту.  
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У наш час в Україні, як і у всьому світі, питання щодо 
актуальності чи неактуальності екологічної освіти навіть не постає, 
адже зважаючи на сучасні екологічні проблеми цей аспект розвитку 
суспільства дуже важливий. Реалізація в Україні екологічної освіти, 
спираючись на засади безперервності, доступності та зрозумілості її 
для всього населення, є основною запорукою розвитку в суспільстві 
поваги до навколишнього середовища, природних ресурсів, 
формування екологічного світогляду і культури, розуміння 
необхідності подолання споживацького ставлення до природи в умовах 
екологічної кризи.   

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри екологічного 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Шинкарьов О.О. 

 
Баран Є.В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

Слідчо-криміналістичний інститут, 4 курс, 3 група 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
На даний момент законодавство щодо регулювання спорів у 

сфері соціального забезпечення є недосконалим та потребує 
доопрацювання. Для вирішення актуальних проблем у цій сфері 
релевантними є дослідження, присвячені закордонному досвіду 
вирішення спорів у сфері соціального забезпечення у судовому 
порядку. Це пояснюється тим, що у деяких країнах Європи давно 
створені і активно працюють такі суди. 

Окремі проблемні питання щодо вирішення спорів у сфері 
соціального забезпечення судовому порядку у своїх наукових 
дослідженнях розглядали: Вєннікова В.В., Окладна М.Г., 
Якименко Х. С., Краснов Є.В., Бонтлаб В.В., Яцкевич І., 
Єрмоленко Д.О., Мельник В.В.  

Однак, не зважаючи на чималу кількість досліджень з питань 
соціального забезпечення, відсутні комплексні розробки, присвячені, 
зокрема, закордонному досвіду у сфері регулювання соціально-
забезпечувальних спорів. 



156 
 

Стаття 25 Загальної декларації прав людини встановлює, що 
кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу. 
одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, 
який є необхідним для підтримання її здоров'я і добробуту її самої та її 
сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, 
вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через 
незалежні від неї обставини. 

М.Г. Окладна і Х.С. Якименко, зазначають, що у європейських 
країнах склалась соціальна модель, яка базується на таких спільних для 
усіх держав-членів ЄС цінностях, як-от: 

− тісний зв’язок між рівнем економічного розвитку і 
соціального прогресу;  

− універсальний за своїм характером високий рівень 
соціального забезпечення; розвинене законодавство;  

− рівність шансів і боротьба з дискримінацією; виробнича 
демократія;  

− діалог соціальних партнерів у рамках договірних відносин;  
− наявність розвину- тої соціальної інфраструктури; ключова 

роль держави у вирішенні соціальних проблем;  
− боротьба за зайнятість і викорінення феномена соціального 

відторгнення та бідності; гідна оплата праці; соціальна справедливість 
і солідарність у суспільстві. 

Веннікова В.В. у роботі «Зарубіжний досвід вирішення спорів у 
сфері соціального забезпечення» виокремлює три шляхи можливого 
врегулювання спорів у сфері соціального забезпечення:  

- за допомогою спеціальних судів з питань соціального 
забезпечення (галузеве правосуддя);  

- через цивільний процес у загальних судах;  
- за допомогою примирних і арбітражних процедур. 
У своїй дисертації Веннікова В.В. на тему «Особливості 

вирішення спорів у сфері соціального забезпечення» дає визначення 
спору у сфері соціального забезпечення – це заснований на правових 
нормах спосіб усунення між відповідними суб’єктами розбіжностей, 
пов’язаних зі встановленням, визнанням або скасуванням соціальних 
виплат, гарантій і пільг. Авторка виділяє певні особливості у вирішенні 
спорів у сфері соціального забезпечення в судовому порядку:  

(а) цей процес має місце в рамках адміністративної юрисдикції;  
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(б) справи розглядаються судом без підготовчого провадження;  
(в) вирішення спорів за процесуальними нормами здійснюється 

судом за наявними у справі матеріалами без повідомлення про це 
сторонам;  

(г) обов’язок доказування у справах під час вирішення спорів 
покладено на суб’єкта владних повноважень;  

(д) за результатами вирішення окремих спорів законодавством 
передбачено обов’язок негайного виконання рішення  (приміром, щодо 
виплати пенсії);  

(е) при вирішенні окремих видів спорів необхідно звертатися до 
суду загальної юрисдикції про підтвердження наявності чи відсутності 
юридичних фактів. 

Краснов Є.В. стверджує, що науковці виділяють безпосередню, 
управлінську, судову і міжнародну форми захисту прав окремих 
суб’єктів. Щодо безпосередньої форми захисту, вона характеризується 
вирішенням спірних ситуацій лише тими суб'єктами, що є 
зацікавленими (наприклад громадянином і органом або установою, до 
якого було звернення за встановленням певного юридичного факту або 
наданням забезпечення). Щодо управлінської форми захисту прав, вона 
включає в себе діяльність органів публічної влади (певних державних 
органів, органів місцевого самоврядування, Уповноваженого з прав 
людини тощо). Вищезазначені форми захисту прав громадян є 
позасудовими. Судова форма захисту прав громадян включає 
діяльність судів загальної юрисдикції, Конституційного Суду України. 
Європейського суду з прав людини. Щодо міжнародного захисту прав 
громадян, то він реалізується спеціально створеними відповідними 
міжнародними компетентними органами (Комісією ООН з прав 
людини (в даний час – Рада ООН з прав людини), Європейським судом 
з прав людини в Страсбурзі та ін.).  

Мельник В.В. зазначає, що досвід Німеччини у захисті 
соціальних/трудових прав є провідним, адже саме в цій країні 
законодавцем приділяється особлива увага питанню захисту трудових 
прав працівників. Крім того, на відміну від більшості європейських 
держав, саме в Німеччині існує цілком автономна система трудових 
судів. Зазначимо, що оскільки Німеччина – член Європейського Союзу 
(далі – ЄС), німецьке трудове законодавство перебуває під значним 
впливом права ЄС, адже німецьке законодавство та судова практика 



158 
 

повинні узгоджуватися з регламентами та директивами ЄС, а також 
інтерпретаціями названих актів Європейським судом справедливості. 
Захист трудових прав у Німеччині здійснюється за чітко врегульованими 
федеральними правилами судочинства, зокрема Актом трудового суду 
(Arbeitsgerichtsgesetz – ArbGG). До компетенції Суду входить 
заповнення прогалин у законодавстві, тому роль судових рішень у 
захисті трудових прав у Німеччині досить значна. 

За Єрмоленком Д.О. система соціальних судів ФРН налічує три 
рівні: суд у соціальних справах (палати), який діє як суд першої інстанції; 
земельний суд у соціальних справах (сенати) займається розглядом 
апеляцій: федеральний суд у трудових справах (великий сенат і сенати) 
в м. Кассель, який має право змінити або відмінити рішення будь-якого 
соціального суду. 

Мельник В.В. також зазначив, що італійська система вирішення 
трудових спорів регулюється ст. ст. 409–447 Цивільного процесуального 
кодексу Італії. У суді можуть вирішуватись індивідуальні або колективні 
спори. Трудовий спір, який розглядається в суді, може стосуватися: 
трудових відносин (як приватних, так і громадських), агентських 
відносин, співпраці на постійній основі, працівників сільського 
господарства та питань соціального забезпечення. 

Сучасне українське законодавство, яке визначає правові засади 
вирішення спорів у сфері соціального забезпечення у судовому порядку, 
значно відстає від аналогічного законодавства провідних країн Європи, 
що негативним чином відбивається на якості захисту прав громадян у 
сфері соціального забезпечення.  

Погоджуємось з Вєнніковою В.В. у тому, що пропозиції щодо 
створення соціальних судів і в Україні не позбавлені сенсу, вони можуть 
розвинути конституційний принцип побудови судової системи за 
спеціалізацією. Такі суди діють у багатьох економічно розвинутих 
державах і підтвердили свою практичну ефективність. Проте треба 
зазначити, що створенню подібних судів має передувати ухвалення цілої 
низки нормативно-правових актів, розробка окремого кодексу та, певна 
річ,  внесення змін до вже чинних. 

Наукова керівниця: к.ю.н., асистентка кафедри міжнародного 
приватного права та порівняльного правознавства Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого Вєннікова В.В. 
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ПРО ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД У ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ (США, ЯПОНІЯ) 

Забезпечення населення продовольчими продуктами виступає 
частиною первісного задоволення людських потреб, а рівень якості цих 
продуктів є показником економічного рівня розвитку та прогресивності 
держави. Виходячи з цього, регулювання продовольчої безпеки було, є 
і завжди буде актуальною тематикою досліджень представників різних 
наукових напрямів, а вирішення наявних проблемних питань даної 
сфери повинно залишатися у пріоритеті держави. Вищезазначене також 
зумовлює актуальність дослідження та вивчення зарубіжного досвіду 
правового регулювання продовольчої безпеки з метою формування на 
національному рівні дієвої системи правового забезпечення 
продовольчої безпеки на основні позитивного законодавчого досвіду 
зарубіжних країн. 

Так, підтримка стабільного розвитку аграрного сектору 
економіки США як інструмент забезпечення продовольчої безпеки 
детерміновано збалансованою фінансово-кредитною політикою. 
Важливим напрямом державного регулювання сільського господарства 
є фінансування за рахунок державного бюджету цільових програм на 
загальнодержавному рівні. Основні цільові програми спрямовані на 
стабілізацію доходів сільськогосподарських товаровиробників та 
наукове забезпечення аграрного виробництва (освіта, технології). У 
Сполучених Штатах Америки на державному рівні реалізується понад 
десять міжгалузевих цільових програм, пов’язаних з аграрним 
сектором та суб’єктами агробізнесу (виробниками). Слід зазначити, що 
програми розвитку сільського господарства мають комплексний 
секторальний характер та містять у собі заходи щодо правової охорони 
та раціонального використання сільськогосподарських земель. Зокрема 
сюди належать програми щодо: а) консервації і виведення земель з 
обробітку; б) продовольчої допомоги населенню; в) маркетингу; г) 
інспекції; ґ) соціального розвитку сільських територій та інші. Розподіл 
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бюджетних коштів на ці програми в обсязі 80 % здійснює Міністерство 
сільського господарства США через товарно-кредитну корпорацію 
(ТКК). Решта коштів розподіляється місцевими органами влади і 
управління. Механізм фінансування цільових програм у сфері 
сільського господарства та продовольчої безпеки спрямований на 
регулювання за допомогою економічних інструментів виробництва і 
розподілу продовольства. Застосування таких інструментів державного 
регулювання, як субсидії, цінове регулювання, пільгове кредитування 
й дотування, дозволяє підвищити ефективність роботи фермерських 
господарств як основних суб’єктів аграрного виробництва. Механізм і 
масштаби фінансування, їхня функціональна спрямованість залежать 
від економічної ситуації на внутрішньому та світових продовольчих 
ринках. 

У США створено дієву систему контролю якості та безпеки 
продуктів харчування. Наприклад, 21 грудня 2010 року Конгресом було 
прийнято Закон про продовольчу безпеку, покликаний забезпечити 
безпеку продовольства США шляхом перегляду усталених підходів, а 
саме: відтепер увага федеральних органів регулювання буде 
зосереджуватися не стільки на реагуванні на випадки забруднення 
продовольчої продукції, скільки на їх запобіганні. Закон передбачає 
забезпечення нагляду за якістю та безпечністю продуктів харчування, 
які імпортуються до США (15 % продуктів харчування ввозяться до 
США з-за кордону). Отже аграрний сектор США визначено 
стратегічним ресурсом держави у сфері забезпечення продовольчої 
безпеки. 

Наступним корисним для практики вдосконалення аграрного 
законодавства України може стати приклад Японії. Так, у Стратегії 
продовольчої безпеки Японії суттєва роль відводиться формуванню 
державних продовольчих запасів. Вони збільшуються та 
доповнюються запасами органів місцевого самоврядування, аграрних 
організацій, компаній харчової промисловості та окремі 
домогосподарств. Важливою складовою частиною стратегії 
продовольчої безпеки є інформаційне забезпечення шляхом 
удосконалення роботи урядової служби, яка вивчає попит та 
пропозицію продовольчих товарів на світових ринках. Стратегічні 
заходи держави із забезпечення продовольчої безпеки спрямовані на 
розвиток власного аграрного сектору та підтримку стабільного імпорту 
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продовольства. Сільське господарство Японії також виступає 
стратегічною галуззю і при 2 % ВВП забезпечує близько 40 % потреб 
населення у продовольстві. 

Варто зазначити, що зарубіжний досвід державного регулювання 
продовольчої безпеки актуальний для України в сучасних умовах. 
Компенсації витрат товаровиробників за основними видами аграрної 
продукції приведуть до скорочення собівартості, що у свою чергу дасть 
змогу підвищити рівень споживання цих продуктів населенням та 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Вказані механізми 
державної підтримки товаровиробників в Україні повинні бути 
складником як аграрної політики держави, так і стратегії продовольчої 
безпеки. 

Компенсації товаровиробникам, аналогічні тим, що 
застосовуються в зарубіжних державах, можливо реалізувати 
одночасно з наданням права Міністерству аграрної політики та 
продовольства України встановлювати рекомендовані ціни залежно від 
середньої собівартості основних видів сільськогосподарської 
продукції, що забезпечило б достатній рівень продовольчої безпеки у 
регіонах. Для цього варто створити відповідні служби моніторингу та 
передбачити відповідні суми компенсацій у структурі видатків 
державного бюджету. Продовольча безпеки держави та сталий 
розвиток аграрного сектору економіки потребує удосконалення 
системи дотацій і компенсацій витрат сільськогосподарських 
товаровиробників. Механізми державного регулювання повинні бути 
досить гнучкими для захисту аграрних виробників та одночасного 
дотримання вимог СОТ, зокрема під час застосування таких захисних 
заходів, як мито і ввізні тарифи на продовольство. Також необхідним 
слід вважати посилення державного контролю за моніторингом 
балансу продовольства для запобігання втрат від обмеження експорту. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри земельного 
та аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Савельєва О. М. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 

На сьогодні, питання правового регулювання бджільництва є 
досить актуальним. За останніми статистичними даними виробництво 
меду зменшилося на 6 %, що відповідно вплинуло на його ціну. 
Законодавством не встановлено обмежень на зайняття цією діяльністю, 
проте, фізична особа має бути підготовленою та володіти окремими 
техніками для правильного поводження з бджолами, а також 
зареєструвати свої пасіки у порядку, затвердженому наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України (Порядок реєстрації пасіки від 19.02.2021). Така вимога 
висувається з метою забезпечення належного поводження з бджолами 
та контролю за діяльністю пасічників. На підставі Порядку видачі 
ветеринарно-санітарного паспорту пасіки, кожний власник пасіки має 
отримати документ, який буде підтверджувати ветеринарно-санітарний 
стан бджолиних сімей. Розміщення і облаштування пасік також 
визначено спеціальною Інструкцією щодо попередження та ліквідації 
хвороб і отруєнь бджіл, де зокрема наголошується, що пасіки 
розташовують у благополучній щодо заразних хвороб бджіл 
місцевості. 

Закон України «Про бджільництво», який спрямований 
безпосередньо на регулювання відносин щодо розведення, 
використання та охорони бджіл, визначає у статті 1 поняття 
«бджільництва». Аналіз визначення дозволяє зробити висновок, що це 
галузь сільськогосподарського виробництва, метою якої є розведення, 
утримання та використання бджіл з метою виробництва харчових 
продуктів та сировини для промисловості. 

В контексті розгляду даного питання, слід зауважити, що гостро 
постає проблема зниження експорту українського меду. Причиною 
зменшення кількості виробленої продукції перш за все слугують 
паразитичні кліщі, наявність хвороб, до яких схильні бджоли тощо. 
Останні ж з’являються внаслідок використання фермерами 
агрохімікатів та інших отруйних речовин, які в свою чергу призводять 
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до високої смертності серед бджіл (Орлова К.О.). Проте стаття 37 
Закону України «Про бджільництво» встановлює обов’язок для 
фізичних та юридичних осіб щодо інформування про небезпечні 
стихійні гідрометеорологічні явища та небезпечні роботи. Так, особи, 
які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних 
рослин, зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку такої обробки 
через засоби масової інформації попередити пасічників, пасіки яких 
знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. 
Посилення відповідальності за подібні порушення буде важливим 
кроком у формуванні законодавства у сфері бджільництва. 

Важливим буде наголосити, що галузь бджільництва в принципі 
не контролюється з боку державних органів, що стає поштовхом до 
порушення пасічниками технічних вимог, і як наслідок – виготовлення 
неякісної харчової продукції. Закон України «Про державний контроль 
за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» 
чітко окреслює повноваження державних інспекторів та зокрема, 
державних ветеринарних інспекторів щодо можливості здійснювати 
відбір зразків з метою здійснення перевірки з безпечності харчових 
продуктів та їх відповідності Закону України «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 

Слід також зазначити, що застосування адміністративної 
відповідальності за порушення у сфері бджільництва майже 
неможлива, оскільки: така відповідальність не передбачена КУпАП 
України; законодавством не передбачені органи, уповноважені на 
розгляд і вирішення справ у галузі бджільництва (Чвалюк А.М., 
Чвалюк Н. В.). 

Порівняно з іншими країнами, Україна має слабку нормативно-
правову базу у сфері регулювання бджільництва. Деякі науковці 
наголошують на необхідності запровадження єдиного кодифікованого 
акту. Наше законодавство потребує доповнень та законодавчого 
закріплення ряду важливих питань. До них зокрема, можна віднести: 
питання підтримки органів державної влади, визначення та закріплення 
процедури реалізації продукції бджільництва тощо. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри земельного 
та аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Кондратенко Д.Ю. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 
Стрімкий розвиток цифрових технологій в останні кілька 

десятиліть зумовив появу та розповсюдження в усьому світі 
нестандартних форм зайнятості, а також актуалізацію специфічних 
форм організації процесу праці, зокрема, віддаленої роботи (remote 
work) або, як її ще називають, надомної праці (home-based work), 
телепраці (telework) чи дистанційної праці (distance work). Зазначимо, 
що 2020 рік приніс безпрецедентні зміни у світовій економіці та світі 
праці. Триваюча економічна криза, пов’язана з пандемією COVID-19, 
змусила багато компаній впровадити віддалену роботу (дистанційну 
роботу), яка зарекомендувала себе важливим аспектом забезпечення 
безперервності бізнесу та безпеки населення. Водночас дистанційна 
робота одночасно оголила низку проблем, пов’язаних із недостатністю 
чи, навіть, повною відсутністю законодавчої регламентації цієї форми 
організації роботи.  

Представники юридичної науки й практики наголошували на 
необхідності легалізації дистанційної праці в Україні вже багато років, 
адже така форма роботи до недавнього часу залишалася поза правовим 
регулюванням. Контролюючі органи завжди ставили під сумнів 
існування дистанційної роботи, а роботодавці неохоче документально 
її оформляли, в першу чергу з огляду на неможливість належним чином 
захистити свої інтереси. Очевидно, що все це довго могло б залишатися 
на рівні наукових пропозицій, якби не запровадження в нашій державі 
суворих карантинних заходів, основні з яких – вимога залишатися 
вдома та працювати дистанційно. 

Слід зазначити, що до пандемії лише невелика частина 
працівників в Україні час від часу працювала з дому. Водночас, у 
Європейському союзі (ЄС) частота регулярної або нерегулярної 
віддаленої роботи варіювалася від 30% і більше в Данії, Нідерландах і 
Швеції, до 10%  – в Чеській Республіці, Греції, Італії та Польщі. 
Залежно від досліджень, до 20% працівників США регулярно або час 
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від часу працювали з дому або в іншому альтернативному місці, 16% в 
Японії і всього 1,6% в Аргентині.  

Запроваджений Кабінетом Міністрів України карантин з 
12.03.2020 р. змусив всіх роботодавців і працівників шукати шляхи 
побудови трудових відносин у нових реаліях, які запроваджували 
обмеження на перебування людей в офісних приміщеннях 
роботодавця. 

Розуміючи критичну потребу впровадження нових механізмів 
для можливості виживання економіки держави в умовах карантину, 
Верховна Рада Законом від 30.03.2020 р. № 540, окрім економічних і 
соціальних питань, також внесла зміни до Кодексу законів про працю 
України. Чинний Кодекс законів про працю формально не визначав, що 
є «виконання роботи вдома». Тому внесеними змінами включили 
напрацювання із законопроєктів, які вже перебували на розгляді в ВРУ, 
стосовно дистанційної роботи. Ними визначили особливості прийняття 
рішень роботодавцем щодо дистанційної роботи у період карантину і 
застосування жорстких обмежувальних заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню й поширенню коронавірусної хвороби. Так, 
Закон 540-ІХ, яким внесено зміни до КЗпП (ст. 60) та узаконено 
дистанційну роботу, вказує наступне: «На час загрози поширення 
епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, техногенного, 
природного чи іншого характеру умова про дистанційну (надомну) 
роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказі 
(розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без 
обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору про 
дистанційну (надомну) роботу». 

Варто зазначити, що 25.02.2021 р. Президент підписав Закон 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» від 
04.02.2021 р. № 1213-IX. Таким чином, до законодавства було внесено 
важливі зміни щодо регулювання надомної та дистанційної роботи. 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що єдиною 
формою врегулювання між сторонами істотних умов дистанційної 
роботи є укладення письмового трудового договору (додержання 
письмової форми є обов’язковим відповідно до статті 24 КЗпП 
України). Саме тому роботодавцю та працівнику необхідно 
враховувати всі головні аспекти при його укладенні. Наприклад, 
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передбачити способи відшкодування витрат для фінансової підтримки 
працівника, забезпечення його необхідним обладнанням, доступом до 
стабільного Інтернету, можливістю брати необхідну техніку додому, 
або передбачити одноразову виплату працівникам на придбання 
необхідного обладнання для домашньої роботи. 

Водночас, гостро постає питання під час настання хвороби або 
нещасного випадку на дистанційній роботі. Згідно ст. 60 КЗпП України 
під час дистанційної (надомної) роботі працівники розподіляють 
робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила 
внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у 
трудовому договорі. Адже відповідно до Постанови КМУ 17.04.2019 р. 
№ 337 «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на виробництві», визнаються 
пов’язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з 
працівниками під час виконання трудових обов’язків. Саме тому, 
наприклад, можна передбачити перевірку робочого місця дистанційних 
працівників для забезпечення безпеки шляхом виявлення і виправлення 
факторів ризику, що можуть сприяти захворюванню або травмам. 
Інститути охорони здоров’я і безпеки в деяких країнах розробили 
Рекомендації з оцінювання домашнього робочого місця для віддалених 
працівників (наприклад, якість повітря в приміщенні, освітлення, 
хімічний вплив та ін.). 

Вважаємо, що необхідним наразі є удосконалення українського 
законодавства та низки питань, що регулюють дистанційну роботу. У 
свою чергу, роботодавцям і працівникам необхідно приділяти 
максимум уваги до змісту трудових договорів щодо дистанційної 
роботи, фіксувати в них умови й ситуації, а також можливі шляхи їх 
врегулювання. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Сільченко С.О. 
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Коверя Р.М., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
господарсько-правовий факультет, 4 курс, 2 група 

 
ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО: 

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
В останні десятиліття все більшої популярності набуває 

правильне харчування, ведення здорового способу життя та догляд за 
своїм тілом. Споживач хоче бути впевненим в якості та безпечності 
продуктів. Таким чином, однією з найпотужніших тенденцій нашого 
часу є споживання продукції органічного походження.  

Україна, маючи значний потенціал як з точки зору екології, так і 
економіки, теж зацікавлена в нарощуванні обсягів органічного 
сільськогосподарського виробництва. Причому як для забезпечення 
потреб внутрішнього ринку в органічних продуктах, так і заради 
збільшення об’ємів їх експорту в інші країни, зокрема до 
Європейського Союзу (далі – ЄС). Досягнення цієї мети неможливе без 
досконалого правового забезпечення органічного виробництва. Досвід 
ЄС показує, що внутрішній ринок органічної продукції може 
розвиватися, якщо термін «органічний» буде юридично захищений.  

Сьогодні законодавець приділяє багато уваги розвитку цього 
напряму у сільському господарстві. У першу чергу, це глава 17 
«Сільське господарство та розвиток сільських територій» Угоди про 
асоціацію, ст. 404 якої до сфер співробітництва між Україною та ЄС 
відносить розвиток сучасного та сталого сільськогосподарського 
виробництва, поширення органічних методів виробництва і 
біотехнологій шляхом впровадження передового досвіду в цих 
областях, обміну знаннями та кращими практиками з метою сприяння 
економічного добробуту сільських громад та підвищенню 
конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору, 
ефективності та прозорості ринків, умов для інвестицій.  

На національному рівні, знаковою подією стало прийняття 
Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 10.07.2018 
р. (далі – Закон) та, відповідно, втрата чинності Закону України «Про 
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
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сировини». Останній мав формальний характер. Науковці аналізуючи 
даний нормативний акт, вказували на недосконалість термінологічного 
апарату, повільну роботу над прийняттям підзаконних актів для 
реалізації положень закону тощо.  

Звернемося до статистики, так, якщо у 2010 р. було 
сертифіковано у відповідності з міжнародними стандартами 
органічного виробництва близько 100 сільськогосподарських 
підприємств, що здійснювали діяльність на площі понад 260 тис. га, то 
у 2018 р. в органічному виробництві вже нараховувалось 635 
операторів, у тому числі 501 сільськогосподарський виробник, а площа 
сільськогосподарських земель, задіяних у цій сфері, склала 309 100 га, 
що становить 0,7 % від земель сільськогосподарського призначення.  

Відповідно до чинного Закону органічне виробництво – це 
сертифікована діяльність, пов’язана з виробництвом 
сільськогосподарської продукції (у тому числі всі стадії технологічного 
процесу, а саме первинне виробництво (включаючи збирання), 
підготовка, обробка, змішування та пов’язані з цим процедури, 
наповнення, пакування, переробка, відновлення та інші зміни стану 
продукції), що провадиться із дотриманням вимог законодавства у 
сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції.  

Отже, Законом сформульовано вимоги до харчових продуктів, 
виноробства, кормів, рослинництва, тваринництва, заготівлі об’єктів 
рослинного світу, грибівництва, аквакультури та виробництва 
морських водоростей у сфері обігу, маркування та реалізації органічної 
продукції. Поряд з цим для операторів, органів сертифікації та осіб, які 
реалізують продукцію, марковану як органічна встановлено 
відповідальність порушення законодавства.  

За результатами 2020 року Україна посіла 4 місце зі 123 країн за 
обсягами імпорту органічної продукції до ЄС. Міжнародна торгівля є 
одним із основних рушіїв розвитку цієї галузі. Але в силу об’єктивних 
причин акредитовані органи сертифікації, державні реєстри, що 
можуть сертифікувати виробництво та обіг органічної продукції, не 
розпочали свою діяльність. За таких умов виробництво, імпорт та 
подальша реалізація органічної продукції в Україні стали 
неможливими. 

З метою недопущення зупинення торгівлі органічною 
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продукцією на території України було внесено зміни до розділу XI 
«Перехідні положення» Закону. Особливістю цього нормативно-
правового акту є те, що він легалізує міжнародне органічне маркування 
для українських виробників органічної продукції, гарантує державну 
підтримку виробникам, протидіє розповсюдженню псевдоорганіки на 
полицях торговельних мереж.  

До цього часу міжнародне органічне маркування ніяк не було 
захищене в Україні, хоча ринок активно формується вже понад 10 
років. Тому вже встигла з’явитися продукція, яка однозначно занижує 
довіру до справжнього органічного продукту. Продукцію з написами 
біо-, еко-, органік- без міжнародного сертифікату торговельні мережі 
чи майданчики вже зараз не мають права продавати – кожна 
торговельна точка зобов’язана показати на запит споживача органічний 
сертифікат з переліком продукції.  

На мою думку, цей Закон є позитивним підґрунтям для початку 
формування правової бази органічного виробництва і маркування в 
Україні. За оцінками ГС «Органічна Україна» наразі в «органічний» 
кошик входить 722 органічні продукти харчування від 64 українських 
операторів органічного виробництва.  

Про сприятливий клімат для розвитку органічного виробництва 
також свідчить V Міжнародний «Конгрес Органічна Україна 2021» за 
організації ГО «Органічна Україна», який пройшов під патронатом 
Міністерства економіки України. 

Крім того, в Україні стартувала нова програма «Органічна 
торгівля заради розвитку у Східній Європі», яка реалізовується за 
підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань. 
Загальною метою програми є збільшення та розширення робочих місць 
у сільській місцевості, а також сприяння мультиплікаційному ефекту 
позитивних змін в органічному землеробстві з точки зору економічного 
зростання, інновацій та навколишнього природного середовища. 

Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні починає 
набирати обертів, оскільки спрямоване на подолання проблеми голоду, 
гарантування продовольчої безпеки, поліпшення якості харчування і 
сприяння сталому розвитку сільського господарства та сільських 
територій.  

Вважаю, що оптимізму також додає низка факторів: зростаючий 
попит на органічну продукцію в Україні, зростаючий попит на експорт, 
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зростаючий попит на органічні землі і врешті-решт зростаючий попит 
на здорове навколишнє середовище. Державна підтримка та досконале 
правове забезпечення залишаються визначальними у цьому випадку. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри земельного 
та аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Кондратенко Д.Ю. 

 
Колодяжна М.Ю., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

слідчо-криміналістичний інститут, 4 курс, 3 група 
 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 
Протягом останніх десятиліть спостерігається різке зростання 

негативного впливу економічної діяльності суспільства на стан 
природного навколишнього середовища. Це зумовлюється 
необхідністю забезпечення продовольчої безпеки нашої держави, що 
передбачає забезпечення населення держави необхідною кількістю 
продовольства, за умови належної якості та безпечності цього 
продовольства. Актуальність екологізації аграрного виробництва 
зумовлена різким погіршенням екологічного стану природних ресурсів, 
пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом, зниженням 
родючості ґрунтів та якістю сільськогосподарської продукції, 
збільшенням комплексного екологічно руйнівного впливу на довкілля. 

Дослідженню проблематики екологізації аграрного виробництва 
присвячено багато уваги науковців, що свідчить про її актуальність. 
Зазначений науковий напрям дослідження висвітлюється у працях 
Н.С. Макарова, А.П. Гетьмана, А.М. Статівки, Г.І. Балюка, 
О.О. Прутської, О.Л. Попова й інших. Однак, незважаючи на наявність 
здобутків вчених, питання екологізації аграрного виробництва 
залишається й досі актуальним. Зокрема потребують дослідження 
проблеми та перешкоди, які стоять на шляху проведення екологізації 
аграрного виробництва. 

Що стосується екологізації, то дана категорія багатоаспектна, у 
науці не має єдності щодо визначення її поняття. Погоджуючись із 
позицією білоруського дослідника Я.К. Кулікова, слід зазначити, що 
екологізація аграрного виробництва – це спеціальний принцип 
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аграрного права, що знаходить свій вияв у встановленні в аграрному 
законодавстві та практичній реалізації екологічних нормативів, вимог і 
приписів як уповноваженими державними органами, органами 
місцевого самоврядування, так і самими аграрними виробниками у 
сфері ведення сільськогосподарської виробничої діяльності щодо 
захисту довкілля, екологічно збалансованого використання природних 
ресурсів, а також виробництво якісної та екологічно безпечної 
сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження. 
Таким чином це поняття визначає основні цілі екологізації і механізм 
їх досягнення. 

Найбільш перспективними та конкретними нормами щодо 
заходів екологізації аграрного виробництва та стратегічних цілей 
держави щодо їх реалізації можна вважати норми, що закріплені в 
Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року». Цей закон перелічує наявні 
екологічні проблеми, причинами яких є незбалансована експлуатація 
природних ресурсів та низька пріоритетність питань захисту довкілля. 
Подібні норми щодо екологізації аграрного виробництва містяться 
також у таких актах законодавства України, як Закон України «Про 
охорону земель», Закон України «Про охорону атмосферного повітря», 
Закон України «Про пестициди і агрохімікати», Закон України «Про 
меліорацію земель», Водний кодекс України, Кодекс України про 
надра, Земельний кодекс України.  

Земельне законодавство передбачає використання земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва тільки відповідно до 
затверджених у встановленому порядку проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь. Варто зазначити, що у преамбулі Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» 
проголошується, що забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 
людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального 
розвитку України. 

Напрями екологізації аграрного виробництва в України можна 
умовно поділити на: відновлення стану ґрунтів, мінімізація 
забруднення навколишнього середовища відходами, зменшення 
використання шкідливих пестицидів та агрохімікатів, зменшення 
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використання ГМО, виробництво органічної продукції, використання 
альтернативних джерел енергії. 

Погіршення екологічного стану природних ресурсів в аграрному 
виробництві призводить до скорочення родючості ґрунтів та якості 
сільськогосподарської продукції. Така ситуація існує, незважаючи на 
закріплені в законодавстві положення, щодо відповідальності за вказані 
дії. Зокрема, стаття 33 Закону України «Про меліорацію земель», 
передбачає за порушення його норм винні особи несуть 
відповідальність. Проте жодного механізму реалізації чи жодних видів 
відповідальності не встановлено. 

Зокрема, на підставі проведених досліджень можемо виділити 
основні проблеми, які перешкоджають запровадженню цього процесу: 
недосконала система органів державної влади; недостатнє фінансове 
забезпечення; декларативний характер норм екологічного та аграрного 
законодавства; відсутність спільної державної політики, спрямованої 
на забезпечення охорони навколишнього природного середовища в 
сільськогосподарському секторі. 

Стимулом для переходу до екологічно чистого виробництва 
повинно стати матеріальне забезпечення та зміна внутрішньої 
філософії ведення агробізнесу. Подальші перспективи у проведенні 
екологізації аграрного виробництва в Україні можна визначити як такі, 
що слідують за світовими трендами.  

Вирішення проблеми екологізації аграрного виробництва 
сприятиме розв’язанню багатьох проблем суспільства, а саме 
формуватиме позитивний імідж держави, сприятиме забезпеченню 
сталого розвитку агропромислового комплексу, створюватиме 
сприятливе середовище життєдіяльності для майбутніх поколінь. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити наступний висновок. 
У сучасному суспільстві з наростаючими екологічними проблемами 
перехід до екологічно спрямованого виробництва є необхідністю. У той 
же час, підтримуючи світову тенденцію, екологізація аграрного 
виробництва в нашій державі проходить поступово. Вивчаючи процеси 
екологізації виробництва в Україні, можна сказати, що за останнє 
десятиріччя з’явилося багато нормативно-правових актів, які 
врегульовують це питання, що свідчить про підвищений інтерес 
держави до екологічних проблем, включаючи різні види забруднення 
навколишнього середовища, порушення ландшафтів, погіршення 
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здоров’я людей, негативні зміни у флорі та фауні. 
Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри земельного 

та аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Кондратенко Д.Ю. 

 
Колодєєва В.М., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

Інститут підготовки кадрів 
для органів юстиції України, 4 курс, 13 група 

 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ  

ПРАВОВОГО СТАТУСУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН 
Невід’ємною частиною життєдіяльності людини є відпочинок. 

Для забезпечення права на відпочинок, відновлення сил відводяться 
спеціальні території, де кожен може задовольнити свою потребу у 
відпочинку залежно від сфери своїх інтересів шляхом рекреації. 

Відповідно Статті 63 ЗУ «Про охорону навколишнього 
природного середовища» встановлена рекреаційними зонами є ділянки 
суші і водного простору, призначені для організованого масового 
відпочинку населення і туризму. До рекреаційних зон можливо 
віднести лише території, що можуть задовольнити вимогу у 
відпочинку, відновлення сил, вчинити позитивний вплив на людину. 
Законодавством також встановлюється вимога щодо масовості такого 
відпочинку, що вказує на розміри таких територій, які повинні 
задовольнити вимогу у відновлені духовних і фізичних сил для великої 
кількості людей, так людина зможе задовольнити свою жагу до 
відпочинку і у своєму власному будинку, проте така територія не 
входить до рекреаційної зони , визначеної законодавством, так у 
понятті «рекреація» , яке закріплюється у Положенні про рекреаційну 
діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
України додаткового наголошується що рекреація це відновлення за 
межами постійного місця проживання. 

Неоднозначним є питання розмежування понять для опису такої 
діяльності, так якщо Стаття 63 ЗУ «Про охорону навколишнього 
природного середовища» закріпила наведене поняття рекреаційних 
зон, то рядом інших нормативно-правових актів , зокрема у Положенні 

https://nlu.edu.ua/depart/kafedra-zemelnogo-ta-agrarnogo-prava/
https://nlu.edu.ua/depart/kafedra-zemelnogo-ta-agrarnogo-prava/
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про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-
заповідного фонду України наводиться поняття рекреаційної території 
(акваторії) – ділянки суші (водного простору), які призначені для 
здійснення рекреаційної  діяльності та відпочинку рекреантів. Потрібно 
зазначити, що як наголошувала у своїй праці «Території та ресурси у 
галузі рекреації: Еколого-правові поняття» Марич Х.М., дані категорії 
не є тотожними і виходячи з того, що поняття «територія» і «зона» 
співвідносяться як загальне та часткове. Таке співвідношення має бути 
характерним і для понять «рекреаційна територія» та «рекреаційна 
зона». 

Умовою, що дає можливість визначити найоптимальніший 
спосіб використання та саме призначення території чи зони є наявність 
рекреаційних ресурсів, сприятливих для відпочинку. Такі ресурси 
задовольняють потребу у відпочинку та відновлені, що може 
відбуватися шляхом загальнооздоровчого, культурно-пізнавального 
відпочинку, туризму, оздоровлення, любительського та спортивного 
рибальства, полювання, тощо. А тому в свою чергу ресурси можна 
класифікувати залежно від сфери у якій вони підлягають 
використанню: рекреаційно-оздоровчі, рекреаційно-лікувальні, 
рекреаційно-спортивні та рекреаційно-пізнавальні, різновидом яких є 
історико-культурні рекреаційні ресурси.  

До рекреаційних зон відносяться в першу чергу землі 
рекреаційного призначення, що знайшли закріплення у Земельному 
Кодексі України як окрема категорія земель у складі земельного фонду 
України. Головним критерієм віднесення земель до такої категорії є їх 
використання для організації відпочинку населення, туризму та 
проведення спортивних заходів. Відповідно до Статті 51 ЗКУ до земель 
рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених зон і 
зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-
туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, 
зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів 
фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, 
стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків 
рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та 
спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні 
ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів 
стаціонарної рекреації. 
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Через особливо важливе цільове призначення даних територій 
випливає ряд особливостей правового статусу, зокрема із метою 
попередження можливої зміни мети використання таких територій, 
законодавцем було введено ряд заборон, зокрема у Статті 63 ЗУ «Про 
охорону навколишнього природного середовища» встановлена 
загальна заборона на введення господарської або будь-якої іншої 
діяльності, яка чинить негативний вплив на навколишнє природне 
середовище, чи зможе перешкодити використанню їх за цільовим 
призначенням, а також заборону щодо зміни природного ландшафту та 
проведення інших дій, що суперечать використанню цих зон за прямим 
призначенням. 

Проте данні обмеження є не єдиними, так у законодавстві 
встановлюється ряд додаткових обмежень рекреаційних територій , що 
на сьогодні, на жаль, не знайшли закріплення у єдиному нормативному 
акті. Так, відповідно до Статті 39 ЗУ «Про охорону земель» 
застосування осадів стічних вод не допускається на таких територіях. 
Також відповідно до ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» у Статті 
6 передбачається можливе встановлення більш суворих нормативів 
екологічної безпеки атмосферного повітря, зокрема для цього можуть 
передбачатися обмеження в’їзду автомобільного транспорту та інших 
транспортних засобів та установок відповідно до Статті 17 Закону. 
Також Статтею 33 ЗУ «Про відходи» встановлена заборона 
несанкціонованого скидання і розміщення відходів, у тому числі 
побутових, у підземних горизонтах, на території на територіях 
рекреаційного призначення. На такі території для попередження зміни 
цільового призначення  таких територій , на них поширено дію  ЗУ 
«Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних 
ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених 
пунктах», яким встановлено п’ятирічну заборону на проведення таких 
змін. 

Також окрім загальних приписів законодавства щодо 
використання та охорони земель рекреаційного призначення, правовий 
режим конкретної рекреаційної зони залежить від її місцезнаходження, 
наприклад у разі віднесення до рекреаційних територію чи об’єкт 
природно-заповідного фонду, то правовий режим такої зони буде 
врегулюваний також правилами встановленими ЗУ «Про природно-
заповідний фонд». 
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На сьогодні, законодавцем не закріплено поняття водних об’єктів 
рекреаційного призначення, що безумовно підлягає окресленню у 
чинному Водному Кодексі, у якому встановлено відповідно до Статті 
64 лише право на користування водами у рекреаційних цілях, який 
здійснюється в порядку загального та спеціального водокористування. 

Враховуючи перспективність даної галузі діяльності, важливість 
її для всього людства, необхідним є прийняття спеціального Закону 
України «Про рекреацію», яким було би врегульовано у одному акті 
правовий статус усіх рекреаційних зон, звернено увагу на розширений 
перелік заборон, які діють на таких територіях, ніж той, що 
встановлений ст.63 ЗУ «Про охорону навколишнього природного 
середовища, уникнувши розпорошеності норм по різним законодавчим 
актам. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри екологічного 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Шинкарьов О.О. 

 
Лучкевич С.В., 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка, юридичний факультет 

Нечипорук Я.В., 
Львівський національний університет 

імені Івана Франка, юридичний факультет 
 

ЧИ ВДАЛОСЯ ЕФЕКТИВНО РЕАЛІЗУВАТИ  
ІНСТИТУТ «БЮДЖЕТУ УЧАСТІ» 

 (ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ) В УКРАЇНІ? 
Мабуть, багато хто зустрічався з ситуацією, коли хтось з 

знайомих, родичів, сусідів або будь-хто з оточення просив 
проголосувати за якийсь проект на голосуванні бюджету участі, інколи 
навіть вимагав підтвердження факту такого голосування. Оскільки у 
Львові брати участь у цій ініціативі можна з 16 років, то, на нашу думку, 
у такому віці молодь зазвичай ще не достатньо проінформована про 
поняття громадського бюджету та можливості впливу власного голосу 
на фінансування проектів у своїй територіальній громаді. Насправді 
поняття «бюджету участі» є новим не лише для молоді, а й загалом для 
України та українського законодавства. Поняття громадського 



177 
 

бюджету навіть не є закріпленим на законодавчому рівні.  
Визначення терміну «бюджет участі» міститься в Розпорядженні 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку 
електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації» 
від 8 листопада 2017 р. № 797-р. 

Згідно з цим нормативно-правовим актом, бюджет участі 
(громадський бюджет) – це механізм взаємодії органів місцевого 
самоврядування з громадськістю, спрямований на залучення громадян 
до участі в бюджетному процесі, зокрема шляхом прямої демократії, 
через визначення пріоритетів бюджетних витрат чи подання проектів, 
об’єднання в проектні команди, голосування за такі проекти, 
здійснення контролю за їх реалізацією. 

Тобто громадський бюджет є тим механізмом, що передбачає 
найвищий рівень участі громадян, адже це інструмент, який дає змогу 
громадянам фактично брати участь в ухваленні рішень щодо 
призначення частини коштів із місцевого бюджету. Основною метою 
громадського бюджетування є залучення мешканців до вирішення 
доцільності фінансування того чи іншого проекту у своєму місті чи 
регіоні, а також використанні елементу обговорення, тобто дискусій у 
широкому колі учасників від громади, які є «експертами своєї справи», 
знають свої потреби й долучаються до обговорення й формування 
пріоритетів громади з перспективи її спільного блага. 

В Україні впровадження партиципаторного бюджету 
започатковано з 2015 р. за підтримки Фундації ПАУСІ в рамках 
Проекту «Партиципаторний бюджет – можливості для підвищення 
громадської активності і встановлення належного партнерства з 
органами влади». Цікавим є те, що кожне місто має окремі особливості 
щодо регулювання громадського бюджетування, адже закріплює це в 
окремих положеннях про бюджети участі, які встановлюють відповідну 
процедуру. Різниця між містами полягає як у мінімальному віковому 
цензі для авторів та виборців, так і в строках голосування.  

Хочемо звернути увагу на таке цікаве поняття як 
«гіперактивність» шкіл та садочків. Ситуація полягає в тому, що існує 
значно більша кількість проектів, які стосуються фінансування освітніх 
закладів, а не проектів інших категорій. Здавалось би, у чому ж 
проблема? Громадяни все одно голосують за ті проекти, реалізація яких 
їх цікавить. А насправді школи та інші навчальні заклади природно 
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мають більші можливості для збирання голосів. На практиці такі 
проекти часто отримують велику кількість голосів (у зв’язку з тиском 
адмінресурсу чи активним об’єднанням батьківських колективів), 
стають проектами-переможцями та отримують фінансування. Іноді 
навіть можуть траплятись ситуації, коли у батьків вимагають 
підтвердження, що вони проголосували за певний проект. Відповідно, 
проекти, які стосуються громадських просторів, інновацій, але не 
пов’язані з навчальними закладами або лікарнями, об’єктивно мають 
менші стартові шанси. 

Іншими виокремленими нами проблемами, які існують у цій 
сфері є: 

1. Неналежне інформування жителів про громадське 
бюджетування та відсутність доступу до усієї важливої інформації про 
цей інструмент (на офіційних веб-сайтах деяких міських рад відсутня 
структурована інформація про подані проекти та результати 
голосування, що ставить під сумнів прозорість конкурсного відбору 
громадських проєктів) 

2. Нерегулярність проведення таких проектів у деяких містах 
3. Завищені підписні пороги для ініціювання проєктів (а це може 

бути ознакою фальсифікації підписів ще на етапі реєстрації проєктів) 
4. Надмірно висока вартість об’єктів, що реалізуються у межах 

бюджету участі 
5. Проєкти-переможці мають належним чином фінансуватися та 

виконуватися (інакше є ризик підриву довіри до інструменту 
громадського бюджету) 

Однак найглобальнішим питанням і одним з найважливіших 
моментів, які потребують вирішення, на нашу думку, є відсутність 
єдиного законодавчого акта, який би регулював інститут громадського 
бюджетування в Україні. Як вже було згадано вище, наразі в 
українському законодавстві це питання регулюється лише на рівні 
підзаконного нормативно-правового акта: визначення поняття 
бюджету участі (громадського бюджету) міститься в Розпорядженні 
Кабінету Міністрів України. Нашою пропозицією є прийняття Закону 
України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України та до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вважаємо, 
що ключові моменти (такі як віковий ценз, строки голосування, 
загальні вимоги до проектів, обсяг громадського бюджету міста у 
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співвідношенні з розміром видатків бюджету відповідної міської 
територіальної громади та інші) варто закріпити на законодавчому 
рівні, а не на рівні локальних актів. 

Підсумовуючи все вищенаведене, можемо зробити висновок, що 
інструмент громадського бюджету позитивно «прижився» в Україні, 
користується попитом серед громадян та отримує активну підтримку з 
боку місцевої влади. Позитивним фактом є те, що кожного року в 
містах ініціюється та підтримується все більше проектів бюджету 
участі, виділяється більше коштів, під час голосувань віддається більше 
голосів. 

Поки що в містах України відсутні відпрацьовані єдині підходи 
та сталі практики учасницького бюджетування, і кожне місто має свої 
особливості застосування таких ініціатив. Зумовлено це тим, що на 
даний час, українським бюджетам участі всього 6 років, тому міста ще 
перебувають у постійному пошуку ідей та постійно змінюють «правила 
гри». 

Очевидно, що проблема необізнаності громадян щодо таких 
проектів залишається невирішеною. Органам місцевого 
самоврядування потрібно вживати заходів для масовішого залучення 
населення до голосування. Хорошою ідеєю в цьому аспекті буде 
впровадження інформаційних кампаній, зокрема у соцмережах, 
проведення комунікаційних заходів тощо.  

На нашу думку, дуже важливим моментом є формування довіри 
громадян до таких проектів. Тому вся процедура повинна бути 
прозорою, а процедури доброчесними, починаючи від ініціювання 
проектів і завершуючи їх фінансуванням та реалізацією. Саме 
висвітленню стану реалізації проектів-переможців потрібно приділити 
особливу увагу, оскільки не усі міста на належному рівні підходять до 
цього. 

Окрім того, дуже хорошою практикою є запровадження в Україні 
шкіл громадського бюджету, які покликані розповісти мешканцям про 
інструмент та навчити їх успішної участі як авторів. До прикладу, такий 
волонтерський проект вже існує у Києві та реалізується за підтримки 
місцевої влади. В межах школи автори проектів-переможців та 
розпорядники бюджетних коштів КМДА передають киянам досвід 
успішних проєктів. 

Загалом, незважаючи на усі позитивні моменти, нам ще є до чого 
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прагнути та є куди розвиватись у цьому напрямку. 
Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри 

адміністративного та фінансового права Львівського 
національного університету імені Івана Франка Ільницький О. 

 
Максименко С.Ю., 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого, 

міжнародно-правовий факультет, 2 курс 
 

ГІДНА ПРАЦЯ  
ЯК ОДНА З ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
Реалізація концепції гідної праці на практиці – одна з 

найактуальніших проблем для сучасної економіки та її інститутів. Це 
пов’язано як з відсутністю чіткої дефініції «гідна праця», тобто 
більшість розуміє це на свій лад, так і з дефіцитом гідної праці як такої, 
що витікає з проблеми визначення даного поняття. 

МОП систематизувала і визначила поняття гідної праці як 
продуктивної, вільної, в нормальних умовах, яка розвиває і не 
принижує гідність людини, передбачає справедливу оплату, соціальні 
гарантії, відсутність дискримінації на робочому місці, забезпечення 
всієї сукупності трудових прав, що дає працівникові задоволення від 
праці, а також можливість реалізувати здібності та особисті прагнення 
людини. З цього визначення можна зробити висновок, що в даному 
сенсі мова йде про справедливе регулювання праці якісними нормами 
права, які існують не тільки де-юре. 

Слід відмітити, що Президент України підписав Указ «Про цілі 
сталого розвитку України на період до 2030 року», де в одному з 
пунктів зазначено: «гідна праця для всіх», тобто на меті є сприяння 
повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх жінок і 
чоловіків, а також захисту трудових прав і забезпеченню надійних і 
безпечних умов праці для всіх трудящих. Крім цього в Україні була 
затверджена Програма гідної праці на 2020-2024 роки, яка має на меті 
покращити соціальний діалог, інклюзивну та продуктивну зайнятість, 
поліпшити умови праці й соціальний захист. 

Узагальнюючи наробки з означеної тематики, можна вивести 
наступні критерії, за якими оцінюється гідність праці: 
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- реалізація конституційного права на працю, висока 
продуктивність праці; 

- нормативно-правова база трудових відносин; 
- соціальна відповідальність держави (створення умов та 

розвиток соціальних гарантій, розподіл бюджету, мінімальний рівень 
оплати праці, пенсійне та соціальне забезпечення); 

- безпечні умови праці, режим робочого часу; 
- соціальна відповідальність роботодавця (рівень оплати праці та 

соціальних гарантій); 
- підвищення кваліфікації працівників; 
- відсутність дискримінації за віком, статтю, національною або 

іншою ознакою тощо. 
Концепція гідної праці спрямована на реалізацію чотирьох 

основних цілей, що дозволяють створювати потенціал для 
економічного зростання й соціального прогресу у всіх державах. Вона 
охоплює зміцнення трудових прав населення, зростання його 
зайнятості, посилення безпеки праці, просування конструктивного 
соціального діалогу. 

У теперішній час концепція гідної праці стає одним з основних 
напрямків діяльності у сфері праці та соціальної політики не лише для 
МОП та ООН, а й для окремих країн. Сьогодні Україна створює всі 
передумови для гідної праці, щоб сприяти економічному зростанню та 
посилити захист прав працівників. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що верховенство 
права та повага до прав людини й основоположних свобод є основою 
діяльності окремих держав та їх об’єднань. Заради ефективнішого 
досягнення мети окремі держави об’єднуються в організації для 
впровадження поняття гідної праці на практиці за допомогою розробки 
міжнародних стандартів у цій сфері. 

Отже, для того, щоб достовірно відобразити концепцію гідної 
праці в надзвичайно складних соціально-економічних умовах в Україні 
та стати запорукою збалансованого розвитку суспільства, необхідно 
активно вживати низку заходів для сприяння її розвитку. Головною 
запорукою успіху цього процесу має стати стратегічна реалізація 
концепції соціальної відповідальності не лише у повсякденній практиці 
великих підприємств, а й у бізнес-процесі малих та середніх бізнесів. 
Справа ця надзвичайно складна, тому всі суб’єкти публічного простору 
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мають брати активну участь у ній, а держава має відігравати 
найактивнішу роль у формуванні соціальної політики на 
національному рівні. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри трудового права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Кравцов Д.М.  

 
Микитенко К.А., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

міжнародно-правовий факультет, 2 курс, 4 група 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН 
ЩОДО ЕМФІТЕВЗИСУ ТА ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

В умовах розвитку ринкових відносин та реформування 
земельного законодавства цивільні відносини щодо оренди землі та 
емфітевзису набувають все більшої актуальності. Потреби передачі 
земельної ділянки іншій особі в користування може бути обумовлено 
різними чинниками, і тоді як власнику, так і майбутньому користувачу 
землею стануть у нагоді договори емфітевзису чи оренди. 

Правові відносини, що виникають у сфері користування 
земельними ділянками, а саме інститут емфітевзису та оренди землі 
досліджувалися у працях багатьох вчених і науковців, а саме 
В. Гутьєвої, А. Копилова, Н. Кузнєцова, П. Кулінича, Р. Майданика, 
В. Мусіна, Н.  Нерсесова, С. Погрібного, О. Підопригори, В. Уркевича, 
Є. Харитонова та ін. 

В сфері земельних правовідносин інститут емфітевзису є досить 
молодим, на відміну від інституту оренди. Доволі довгим проміжок 
часу цей вид передачі землі у користування і володіння (емфітевзис) 
залишався поза сферою застосування, певною новинкою, екзотичним 
продуктом. Але за останні роки, в умовах розвитку цивільних та 
земельних правовідносин, зокрема тих, що пов’язані з 
сільськогосподарськими ділянками, договір емфітевзису набуває свого 
практичного використання. Поряд із цим більш поширеним та відомим 
є правовий інститут оренди, що також дає можливість користування 
земельними ділянками за певних умов договору. 

Тож, щоб обрати правильний варіант договору, треба з’ясувати, 
які особливості притаманні тим чи іншим правовідносинам у цій сфері. 
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Слід зауважити, що у цивільному та земельному законодавстві 
чіткого поняття емфітевзису не надається, але виходячи з аналізу ст. 
395 ЦК та ст.1021 Земельного кодексу України можна встановити, що 
емфітевзис – це речове право на чуже майно, а саме – право 
користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб. 

Натомість визначення права оренди земельної ділянки наявне у 
ч. 1 ст. 93 ЗК, (право оренди земельної ділянки – це засноване на 
договорі строкове платне володіння і користування земельною 
ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та 
іншої діяльності), а поняття договору оренди землі зазначено у ст. 792 
ЦК і ще більш детально розкрито у ст. 13 Закону України «Про оренду 
землі» (далі – Закон). 

Відповідно до ст. 2 Закону об’єктами оренди є земельні ділянки, 
що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній 
або державній власності, а за договором емфітевзису об’єктом цього 
речового права є лише земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення. 

Укладення договору оренди земельної ділянки може бути 
здійснено на підставі цивільно-правового договору або в порядку 
спадкування, а єдиною підставою виникнення права емфітевзису є 
укладання відповідного договору між власником землі та особою, що 
прагне користуватися цією земельною ділянкою для своїх потреб. За 
договором про емфітевзис власник земельної ділянки відплатно чи 
безвідплатно передає іншій особі право користування земельною 
ділянкою, зберігаючи щодо неї право власності. 

Договір про встановлення емфітевзису формально є 
консенсуальним, оскільки для виникнення емфітевтичного права не 
вимагається передачі земельної ділянки. Право використання чужої 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення можна 
відчужувати і передавати у спадок. Однак це не означає, що 
відчужуватися може сама земельна ділянка, щодо якої встановлено 
емфітевзис, можна відчужувати лише речове право використання 
земельної ділянки. 

Щодо форми договорів, то як договір оренди землі, так і договір 
емфітевзису мають укладатися у письмовій формі і за бажанням однієї 
із сторін можуть бути посвідчені нотаріально. Однак, на відміну від 
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договору оренди, обов’язкового нотаріального посвідчення для 
договорів емфітевзису законодавство України не передбачає, але на 
практиці, зазвичай його здійснюють. 

Згідно зі ст. 15 Закону істотними умовами договору оренди землі 
є об’єкт оренди (із зазначенням кадастрового номеру, місця 
розташування та розміру земельної ділянки); строк дії договору оренди; 
орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов 
розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та 
відповідальності за її несплату. За згодою сторін у договорі оренди 
землі можуть зазначатися й інші умови. Що стосується інституту 
емфітевзису, то українське законодавство чітко не встановлює 
необхідні вимоги щодо цього речового права, тому сторони мають 
певну свободу, і це дає можливість погоджувати тільки ті умови, що є 
важливими для них. 

Також слід наголосити на строках дії та умовах оплати цих 
договорів.  

Якщо розглядати інститут оренди, то строк дії такого договору 
визначається за згодою сторін, але не має перевищувати 50 років. Якщо 
право на оренду стосується земельних ділянок для ведення 
сільськогосподарського виробництва, особистого селянського чи 
фермерського господарства, тоді строк дії договору оренди землі не 
може бути меншим як 7 років. А при передачі в оренду зазначених 
земельних ділянок, які ще є й земельними ділянками меліорованих 
земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, то строк дії 
договору оренди землі не може бути меншим як 10 років (ст. 19 Закону). 

Торкаючись правовідносин емфітевзису, варто вказати, що в 
сучасному законодавстві не встановлено мінімальної межі для такого 
правового інституту, а максимальна межа користування земельною 
ділянкою державної, комунальної та приватної власності для 
сільськогосподарських потреб не може перевищувати 50 років 
відповідно до ч. 6 ст. 1021 ЗК України. 

Щодо умов оплати орендних правовідносин, то вони 
встановлюються Законом у главі 3, а форма орендної плати 
справляється у грошовій чи натуральній (за згодою сторін) формі. На 
відміну від договору оренди, розмір плати за користування земельною 
ділянкою за договором емфітевзису, порядок та строки її виплати 
вирішуються виключно сторонами у договорі. Це дає змогу сторонам 



185 
 

погодити суттєво нижчу орендну плату або більш зручні умови її 
виплати, ніж це передбачено в законодавстві для договорів оренди 
землі. 

Зміст договору також складають права і обов’язки сторін, які 
мають взаємний характер, тобто обов’язку однієї сторони кореспондує 
право другої. Для договору оренди права і обов’язки орендаря і 
орендодавця зазначені у статтях 24, 25 Закону. А у договорі 
емфітевзису власник землі та користувач самостійно визначають свої 
права та обов’язки щодо права використання земельної ділянки для 
сільськогосподарських потреб, але вони не мають суперечити 
загальним вимогам встановленим законодавством. 

Таким чином, після порівняльної характеристики правовідносин, 
які регулюються договорами емфітевзису та оренди землі, можна 
зазначити, що договір емфітевзису є досить цікавою альтернативою 
договору оренди землі. Сучасне законодавство України не охоплює 
всіх факторів права користування земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення, а лише містить загальні 
положення про інститут емфітевзису. Це надає низьку переваг при 
зазначені умов договору та інших його аспектів, на відміну від 
договору оренди. Тому, обираючи між правом емфітевзису та правом 
на оренду землі, слід звернути увагу на особливості кожного з них. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри цивільного права 
№ 2 Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Тупицька Є. О. 

 
Нижник Н.О., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого 

господарсько-правовий факультет, 4 курс, 2 група 
  

ЩОДО ПИТАННЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ 

З метою поліпшення становища виробників сільськогосподарської 
продукції, стимулювання молоді до залучення до такої діяльності, 
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, 
підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння 
розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки, у 
державному бюджеті на 2021 рік передбачили програму «Фінансова 
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підтримка сільгосптоваровиробників», яка повинна мотивувати 
фермерські господарства та сімейні фермерських господарства. 

На виконання відповідної норми, передбаченої Бюджетом України 
Кабінет Міністрів України 21 квітня 2021 року ухвалив Постанову №384, 
якою були внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку 
фермерських господарств», яка спрощує механізм надання підтримки 
фермерським господарствам та визначає напрями підтримки 
фермерським господарствам. 

Така фінансова підтримка повинна була надаватися фермерському 
господарству, яке має чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у власності або 
користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського 
призначення, а також зареєстрованому в поточному році фермерському 
господарству, у власності або користуванні якого перебувають землі 
сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого 
доходу. 

Додатково 13 жовтня 2021 року Президент України підписав Закон 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
стимулювання діяльності фермерських господарств» № 1788-ІХ, який 
Верховна Рада ухвалила 24 вересня 2021 року, який набрав чинності 20 
жовтня 2021 року.  

Підставами прийняття Закону можна вважати ситуацію, що 
склалася у сфері сільського господарства. Відповідно до пояснювальної 
записки до законопроєкту, текст якого був прийнятий, в аграрному 
секторі економіки виробництвом сільськогосподарської продукції 
займаються понад 50 тис. сільськогосподарських підприємств, 92 % з 
яких є фермерські господарства. Кількість статистично активних 
фермерських господарств становить 32 452 одиниці, з яких 28 788 
одиниць, за оперативними даними Держстату, мають в обробітку 4,7 млн 
гектарів сільськогосподарських угідь. 

Крім того, зареєстровано близько 4 млн особистих селянських 
господарств, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і реалізують 
надлишки виробленої (вирощеної, переробленої) продукції поза межами 
організованого аграрного ринку та є потенційними сімейними 
фермерськими господарствами. Спільно фермерські та особисті 
селянські господарства виробляють близько 50 відсотків валової 
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продукції сільського господарства. 
Законом вносяться зміни, зокрема, у Закон України «Про 

фермерські господарства», відповідно до яких новоствореним 
фермерським господарствам у період становлення, тобто у перші три 
роки після  створення, фермерським господарствам, в тому числі, з 
відокремленими фермерськими садибами, сімейним фермерським 
господарствам, фермерським господарствам, які провадять господарську 
діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських 
територіях, повинна надаватися допомога за рахунок коштів державного 
бюджету, у тому числі через Український державний фонд підтримки 
фермерських господарств, а також може надаватися за рахунок коштів 
місцевих бюджетів. 

Таким чином, в законодавство вводиться нове поняття – 
новостворене фермерське господарство, а також висувається вимога, що 
воно повинно знаходитися у період становлення. Такий період 
законодавець визначає трьома роками. Звідси випливає логічне питання 
про те, чи коректно «період становлення» окреслювати лише часовими 
рамками. Адже таке фермерське господарство може не встигнути за три 
роки закінчити цей званий «період становлення» або навпаки, закінчити 
його раніше.  

Наступною новелою в змінах до закону є положення, відповідно 
до якого фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років, 
повинна надаватися грошова допомога за рахунок коштів державного 
бюджету в розмірі та порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів 
України. З приводу цих нововведень, необхідно зазначити, що у 
пояснювальній записці до законопроєкту передбачалося, що такий вік 
зумовлений тим, що відповідно до статті 8 Закону України «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 
держава повинна підтримувати і сприяти розвиткові підприємницької 
ініціативи та діяльності молоді, зокрема, через розробку та реалізацію 
системи заходів підтримки підприємництва молоді. А молодь, 
відповідно до Закону України «Про основні засади молодіжної 
політики» це особи віком від 14 до 35 років.  

Таким чином, можна стверджувати, що державна політика 
направлена на стимулювання та надання можливостей сільській молоді 
реалізувати свої підприємницькі ініціативи та зупинення міграції молоді 
із сільських територій. Проте вдається, що надання додаткової допомоги 
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лише тим фермерським господарствам, де головою є особа до 35 років 
не зможе забезпечити «молодість» самого такого фермерського 
господарства та навпаки, головування особи, старшої за 35 років, не 
означає, що останні члени господарства також будуть старші 35 років. 
До того ж автори законопроєкту ніяк не аргументували трирічний строк 
на те, щоб фермерське господарство могло вважатися «новоствореним» 
та таким, що знаходиться «у періоді створення». Необхідно доповнити 
такі норми критеріями, які будуть більше визначати економічне 
становище господарства, а не лише темпоральне.  

Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри земельного 
та аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Кондратенко Д.Ю. 
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ШАХРАЙСТВО НА РИНКУ КРИПТОВАЛЮТИ 
На сьогоднішній день питання криптовалют є досить актуальним. 

Біткоїн – це децентралізована віртуальна валюта, яку можна придбати, 
продати, поміняти без посередників. З публічного запуску в 2009 році 
біткоїн зріс в ціні. Якщо раніше його можна було придбати за менше 
ніж 150 доларів, то станом на 2021 рік його можна придбати за 62000 
доларів. Причина по якій вони коштують грошей є простою – ми, як 
люди, вирішили, що вони мають вартість, так само, як золото. 
Криптовалютами цікавиться молодь, адже вона є гарною інвестицією, 
засобом збереження та накопичення, не спираючись на показники, що 
установлюються в країні. Криптовалюти, такі як біткоїни, засновані на 
системах, які, як передбачається, спочатку захищені від шахрайства. 
Але чи захищає це насправді? 
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Вивчаючи блокчейн можна сказати, що блокчейн системи 
володіють деякими незмінними функціями безпеки. Наприклад: якщо 
користувач відправляє деяку суму біткоїнів, і ця транзакція була 
записана в блокчейн-книзі, то він не зможе змусити систему повернути 
ці гроші. Сама така технологія запобігає скасуванню транзакції. Але це 
працює лише у тому випадку, якщо транзакція відбувається всередені 
системи. Існують різні елементи криптовалютних технологій, які 
полегшують вчинення шахрайських дій.  

Деякі проблеми виникли через те, що власники біткоїнів не 
розглядають криптовалюти як платіжний засіб. Вони розглядють його як 
спекулятивний актив. Один із видів шахрайства є “spoofing” (підробка 
даних, адресу). Вона має місце тоді, коли люди розміщують замовлення, 
але скасовують його до завершення угоди, часто навіть без сплати 
відсотку за обслуговування транзакції. Це створює враження, що попит 
на біткоїн більше, ніж він є насправді, підвищуючи вартість кожного 
біткоїна. Такого роду маніпуляції можливі практично з будь-яким типом 
активів. Біткоїн більш сприйнятливий, ніж інші активи, тому що дуже 
мало людей володіють великою кількістю біткоїнів. Найбільші 1000 
біткоїн-аккаунів містять 40 відсотків усіх існуючих біткоїнів, при цьому 
майже 20 відсотків зберігаються всього на 100 рахунках. Багато людей, 
що володіють великими сумами біткоїнів, вже кілька років працюють в 
криптовалютній спільноті і знають один одного. Вони можуть 
координувати один одного та певним чином впливати на підвищення або 
зниження вартості вказаної криптовалюти. І це не є незаконним, оскільки 
регулювання криптовалютних ринків не існує. Існує небагато засобів 
захисту трейдингу, зокрема тому, що це явище є новим. Наприклад, в 
США висока волатильність цін на криптовалюти призведе до 
спрацьовування “автоматичних вимикачів”, зупинки торгівлі і скидання 
цін, щоб втрати інвесторів були мінімальними. 

Наступний вид шахрайства – відмивочна торгівля. Це форма 
маніпуляції ринком, коли інвестор одночасно продає і купляє один і той 
же фінансовий інструмент, для створення враження, що на ринку 
активність є більшою, чим на справді, штучно збільшуючи попит і 
вартість. Будь-який охочий може мати безліч криптовалютних акаунтів. 
Багато систем, заснованих на блокчейні, зберігають анонімність 
користувачів. Самі ж транзакції записуються і є достуними для 
публічного перегляду, але відповідні облікові записи ідентифікуються 
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тільки за біткоїн-адресами, які представляють собою довгі буквено-
цифрові коди. Ця анонімність може дуже ускладнити доказання того, що 
відбувається відмивочна торгівля і, відповідно, ускладнює можливість 
виявити і упіймати шахраїв. 

Деякі країни починають регулювати ринки криптовалют або 
відповідно до існуючих правил, або відповідно до нових. Однак, 
переважна більшість транзакцій за участю криптовалют відбувається в 
країнах, з невеликою кількістю законів і слабким правозастосуванням. 
Наприклад, з початку 2014 року по 2017 рік близько 90 відсотків світової 
торгівлі біткоїнами відбувалося через китайські криптовалютні біржі. 
Відтоді Китай заборонив онлайн-торгівлю криптовалютами, але люди 
все одно знаходять способи займатися цим. Такі проблеми можуть 
перейти й до інших країн, в яких відсутні суворі правила, що тільки 
підкріплює важливість міжнародного співробітництва в розслідуваннях 
таких махінацій. Криптовалюта – це глобальне явище, країнам світу, 
особливо тим, які активно займаються торгівлею, необхідно працювати 
разом щоб захистити споживачів.  

 Отже, криптовалюти, такі як біткоїни, засновані на системах, які, 
як передбачається, спочатку захищені від шахрайства, але це не гарантує 
його відсутність взагалі. Як показує практика, махінації на 
криптовалютних платформах та ринках є розповсюдженою і 
здійснюється в різних цілях. Задля запобігання такого явища необхідне 
достатнє регулювання віртуальних валют з боку держави, але водночас 
таке, що не буде змінювати їх сутність та призначення. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри фінансового 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Маринів Н.А. 

 
Потапенко В.В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

слідчо-криміналістичний інститут, 4 курс, 3 група 
 

ВИКОРИСТАННЯ ГМО ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  

ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
Стратегічною метою аграрної політики України є забезпечення 

сталого розвитку сільського господарства, яке здатне виробляти якісну 
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та конкурентоспроможну продукцію для потреб населення та 
експортної торгівлі. Технології виробництва сільгосппродукції з 
кожним роком удосконалюються, адаптуються до новітніх вимог та 
міжнародних норм, а поява такої продукції на споживчому ринку 
викликає зацікавлення та занепокоєння водночас.  

Варто відзначити, що особливе місце в нашій державі посідають 
питання інформаційно-правового забезпечення споживачів 
сільськогосподарської продукції при виробництві якої 
використовувалось ГМО, яке потребує глибинного вивчення як з 
практичної, так і з законодавчої точок зору. 

Необхідно відмітити, що з 2007 року Україна почала створювати 
власну законодавчу базу регулювання ГМО. Зокрема, прийнято Закон 
України «Про державну систему біобезпеки при створенні, 
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 
модифікованих організмів» за № 1103-V від 31.05.2007 року, його 
метою є збереження здоров’я людини і охорони навколишнього 
природного середовища порівняно з отриманням економічних переваг 
від застосування ГМО, а також імплементація в законодавство України 
норм Картахетського протоколу про біобезпеку, який ратифікований 50 
країнами, у тому числі й Україною. 

Варто зазначити, що генна інженерія, як наука є відносно 
молодою, тому питання користі чи шкоди продуктів з вмістом ГМО 
знаходиться у процесі вивчення і різні країни вже декілька десятиліть 
формують свою політику стосовно використання такої продукції. 

Дослідженню проблематики використання ГМО при виробництві 
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування присвячено 
багато уваги науковців, що свідчить про її актуальність. Варто 
зазначити, що праці науковців умовно можна поділити на прихильників 
та опонентів методів генної трансформації. Головним аргументом 
прихильників генетичної модифікації є вдосконалені характеристики 
отриманих рослин, тварин і мікроорганізмів. Відношення до ГМО, як 
до небезпечної технології виробництва сільськогосподарської 
продукції найяскравіше можна описати словами Вавилова М.І.: «Краще 
проявити надмірну обережність зараз, ніж руйнувати те, що Всесвіт 
створював тисячі і мільйони років». 

Приділивши увагу результатам опитування, проведеного 
Інститутом Горшеніна 85,6 % українців знають, що таке продукти, які 
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містять ГМО, і які можливі наслідки споживання таких продуктів. 
Тільки 12,1 % опитаних не володіють такою інформацією, а 2,3 % не 
змогли відповісти на це питання. 

Однак однією з головних проблем правового регулювання обігу 
продукції що містить ГМО та відповідно інформаційно-правового 
забезпечення прав споживачів з цього питання є проблема її 
маркування. При цьому відповідно до статті 38 Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» за № 771/97-ВР від 23.12.1997 року, забороняється обіг 
харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому Закону та 
відповідним технічним регламентам. Усі харчові продукти, що 
розповсюджуються в Україні, етикетуються державною мовою 
України та містять інформацію про наявність чи відсутність у харчових 
продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчових продуктів 
відповідно до напису «з ГМО» чи «без ГМО». 

Заслуговує на увагу думка О. Меніва щодо відповідності рівня 
вмісту ГМО в 0,9% для обов’язкового маркування 
сільськогосподарської продукції законодавству Європейського Союзу. 
Враховуючи, що Регламент Ради Європейського Союзу № 834/2007/ЄС 
про органічну продукцію і маркування органічних продуктів 
передбачає, що продукти залишаються «органічними», незважаючи на 
випадкову наявність ГМО в концентрації, що не перевищує в 0,9% 
граничне значення. Корисним для України є досвід Іспанії, де 
запропоновано, запровадити схеми управління для запобігання 
змішуванню сільськогосподарських культур. Метою маркування є те, 
щоб мати мінімально можливу наявність ГМО в органічних продуктах. 

Сучасний світовий ринок агропродовольчої продукції поділений 
на ринок традиційних товарів, ринок екологічно чистих товарів і ринок 
генетично модифікованої продукції.  

Найпоширенішими генетично модифікованими культурами в 
аграрному виробництві є соя, кукурудза, бавовник, рапс, враховуючи, 
що їх вирощування – це автоматизований процес, що не вимагає 
наявності великих площ, а отже, економить витрати на виробництво. 
Незважаючи на незаперечні економічні переваги від вирощування 
генетично модифікованих рослин, слід звернути увагу на важливість 
вирішення проблеми оцінки ризику, а у разі необхідності – й 
попередження можливих негативних для здоров’я людини і стану 
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навколишнього середовища наслідків їхнього використання.  
З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що 

використання ГМО у сільськогосподарському виробництві та 
відповідно отримання сільськогосподарської продукції на основі даної 
технології вимагає дуже збалансованого підходу зважаючи на існуючі 
потенційні ризики для оточуючого середовища та здоров’я людини. 
Проте на сучасному етапі впровадження органічного виробництва в 
Україні залишається актуальним складання переліку пестицидів та 
агрохімікатів, які б повністю відповідали встановленим діючим 
нормативним документам. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри земельного 
та аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Кондратенко Д.Ю. 
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ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

Сільське господарство в аграрному секторі є важливою 
складовою як економіки держави, так і територіальних громад, 
особливо сільських, і тому потребує значної уваги із боку державних та 
місцевих органів влади. Серед головних пріоритетів Уряду та 
Мінагрополітики варто виокремити  стимулювання фермерського руху 
та створення успішної моделі господарювання в Україні, тобто 
формування ефективного та соціально відповідального власника на 
селі. Це питання потребує чіткого правового регулювання для 
подальшого ефективного функціонування даного сектору. Тому для 
вирішення деяких колізій та для вдосконалення певних норм Президент 
України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо стимулювання діяльності фермерських 
господарств» № 1788-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 24 вересня 2021 
року. 

Як зазначається, закон №1788-ІХ «Про стимулювання діяльності 
фермерських господарств», сприятиме дотриманню балансу між 

https://nlu.edu.ua/depart/kafedra-zemelnogo-ta-agrarnogo-prava/
https://nlu.edu.ua/depart/kafedra-zemelnogo-ta-agrarnogo-prava/
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розвитком малих та великих агровиробників, а також забезпечить їм 
необхідну фінансову підтримку. Прийнятий закон має на меті 
забезпечення всіх учасників ринку абсолютно рівними правами, тобто 
надати малим та середнім фермерським господарствам таку фінансову 
допомогу, у вигляді різних субсидій, дотацій та кредитів, яка буде 
дорівнювати сумі допомоги великим агрохолдингам. Раніше в нашій 
країні приділялось багато уваги для останніх, на них робилися більші 
ставки. 

Згідно із Законом, Кабінет Міністрів щороку має передбачати у 
проекті державного бюджету України кошти на підтримку 
фермерських господарств. Місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування щороку в проектах місцевих бюджетів 
можуть передбачати кошти на підтримку таких господарств. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» держава 
підтримує і сприяє розвиткові підприємницької ініціативи та діяльності 
молоді, зокрема, через розробку та реалізацію системи заходів 
підтримки підприємництва молоді (громадяни України віком до 35 
років). На жаль, у зазначеному законі не визначено пріоритетність 
підтримки фермерських господарств, головою яких є громадяни віком 
до 35 років (включно), що не сприяє створенню нових робочих місць та 
збільшенню кількості зайнятого сільського населення, натомість 
посилює відтік молоді із сільських територій.  

Натомість Закон №1788-ІХ запровадив державну підтримку 
фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років 
(включно), що надасть можливість сільській молоді реалізувати свої 
підприємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції молоді із 
сільських територій. Тим самим урегулювавши вищезазначену 
проблему. 

Крім того, закон унормовує склад земельних ділянок 
фермерських господарств, а ще визначає коло отримувачів державної 
підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських 
господарств. Також уточнені деякі поняття щодо визначень виду 
фермерського господарства. 

Весь світ своїм прикладом довів, що сильний фермер є 
каталізатором створення середнього класу у регіонах, а середній клас – 
це базис країни. Тепер Кабмін щорічно передбачатиме у проєкті 
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державного бюджету кошти на підтримку фермерських господарств, 
сприяючи розвитку цієї сфери. Слід зауважити, що багато іноземних 
країн мають гарну практику в даному питанні, є що запозичити і для 
нашої держави. 

Яскравим прикладом у цій сфері є Німеччина; в західній частині 
країни на фермерські господарства припадає близько 93% підприємств, 
які обробляють близько 85% сільськогосподарських угідь. Місцевий 
уряд здійснює заходи соціальної та фінансової підтримки, долучається 
до співпраці з міжнародними сільськогосподарськими фондами та 
підтримує новостворені господарства й молодих фермерів.  

Фермерство є основою аграрного устрою, хоча це і не закріплено 
нормативно. Для його ефективного функціонування в нашій державі 
потрібна гарна правова база. Саме такі закони потрібні в цей час для 
врегулювання роботи даного сектору. Будемо сподіватися, що його 
існування призведе до вдосконалення  стимулювання фермерського 
господарства. Майбутнє країни залежить від фермерів, і тому держава 
повинна допомагати їм та забезпечувати належну фінансову підтримку. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри земельного 
та аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Кондратенко Д.Ю. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ  
В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ:  

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
Сьогодні земельні ресурси України є неоціненним національним 

багатством, оскільки наша держава наділена унікальним земельно-
ресурсним потенціалом, котрий значною мірою відрізняє її серед інших 
європейських країн. Інтенсивний процес входження України до 
європейського співтовариства обумовлює необхідність адаптації та 
гармонізації національної системи правового регулювання ринку 
земель в Україні до законодавства країн – членів Європейського Союзу 
(надалі – ЄС) з метою його подальшого впровадження на практиці, що, 

https://nlu.edu.ua/depart/kafedra-zemelnogo-ta-agrarnogo-prava/
https://nlu.edu.ua/depart/kafedra-zemelnogo-ta-agrarnogo-prava/
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у свою чергу, закладе фундамент для забезпечення інтересів України 
щодо сталого збалансованого розвитку економіки та безпеки держави 
загалом. 

Перш ніж перейти до більш детального аналізу національного 
законодавства кожної з обраних для дослідження країн, вважаємо за 
доцільне зазначити про те, що західноєвропейська практика правової 
регламентації ринку земель забезпечила змогу країнам ЄС вирішити 
завдання схожі на ті, що стоять сьогодні перед Україною, а саме: 
системно, повно врегулювати процедуру проведення операцій з 
купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, 
процедуру переходу землі з державної власності у приватну, 
сформувати систему принципів та методів стимулювання 
раціонального використання й охорони земельних ресурсів. 

Питанням функціонування та розвитку ринку земельних 
відносин в Україні присвятили свої праці такі відомі вчені, 
як:В.П. Галушка, А.С.Даниленко, Д.С. Добряк, Б.М. Косович, 
І.Р. Михасюк, Л.Я.Новаковський, П.Т. Саблук, А.Я. Сохнич, 
А.Г. Тихонов, А.М. Третяк, М.М. Федоров та інші. 

У більшості західноєвропейських країн, як правило, базові, 
фундаментальні положення, котрі регламентують земельні 
правовідносини, закріплені в їх конституціях. Проте, у той же час, 
досить широкий спектр  земельних відносин регулюються комплексом 
норм цивільного, адміністративного, господарського, податкового 
права або спеціалізованими законами, які деталізують окремі їх види, 
наприклад, купівлі-продажу земель, оренди тощо. 

Наприклад, у Німеччині Закон «Про поліпшення агроструктури і 
забезпечення сільськогосподарських і лісогосподарських підприємств 
(закон про оборот земельних ділянок)»  від 28.07.1961 передбачає 
дозвільний порядок відчуження останніх: всі землі більше 1 га 
підлягають продажу лише з дозволу органів місцевої влади. Для цього 
передбачена спеціальна дозвільна процедура, що імперативно 
передбачає обґрунтування потенційним покупцем купівлі землі, а 
також надання свідоцтва про його професійну підготовку.  

Дозвільний порядок придбання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення існує в у Австрії. Видача дозволу 
здійснюється районною комісією з земельного обороту відповідно до 
федерального Закону «Про оборот земельних ділянок». Відмова у 
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видачі дозволу можлива лише з підстав, передбачених законом, 
зокрема, у випадках: коли угода призведе до концентрації земельних 
ділянок понад норму, встановлену для регіону, передбачена зміна 
цільового призначення земельної ділянки, угода вчиняється зі 
спекулятивною метою, значно перевищена ринкова вартість земельної 
ділянки, угода призведе до безпідставного порушення вигідної 
агроструктури, що склалася, угода призведе до надмірного подрібнення 
земельних ділянок. 

Досить жорстка регламентація ринку земель передбачена і 
законодавством Данії. Так, наприклад, перед тим як одержати дозвіл на 
придбання сільськогосподарських земель у власність, покупець 
повинен надати документи, що підтверджують його фінансову, 
технічну та професійну спроможність вести фермерське господарство, 
обробляти землю, зберігати родючість ґрунту й інші природні ресурси. 
Перед укладанням угоди купівлі-продажу земельної ділянки 
потенційний покупець повинен підтвердити наявність відповідної 
аграрної освіти та дати письмове зобов’язання, що на купленій 
земельній ділянці господарюватиме не менше восьми років. Окрім 
того, після набуття у власність земель сільськогосподарського 
призначення фермер зобов’язаний проживати за місцем їх 
територіального розміщення. 

Аграрні та земельні відносини у Франції регулюються Аграрним 
кодексом, який закріплює існування різних форм власності у 
сільському господарстві, наявність різноманітних форм управління 
сільськогосподарськими підприємствами, розвиток орендних відносин, 
орієнтацію на великі фермерські господарства. Так, у Франції купівля-
продаж сільськогосподарських земель для несільськогосподарських 
цілей або забороняється (в районах особливо родючих земель) або 
обмежується (вимагається дозвіл місцевих органів влади, а також осіб, 
що проживають в даній місцевості). У Франції 05.08.1960 прийнято 
Закон «Про орієнтацію сільського господарства», який закріпив 
доктрину соціальних функцій земельної власності та положення якого 
спрямовані на підтримку господарств сімейного типу і посилення ролі 
держави у сфері земельних відносин. Окремо норми Закону 
передбачили правило про те, що при відчуженні земельної ділянки 
власник зобов'язаний запропонувати її фермерам та орендарям, при 
цьому орендар має право в судовому порядку вимагати зменшення 
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ціни, яку він вважає завищеною.  
У Норвегії, де лише 3 % земель придатні для 

сільськогосподарського виробництва, відчуження земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення регулюються Міністерством 
сільського господарства, яке видає дозвіл на купівлю земельної 
ділянки. Підставою для відмови у наданні дозволу є відчуження 
земельної ділянки з метою спекуляції або надмірна концентрація 
земель у однієї особи. Дозвіл на купівлю видається лише тим, хто має 
необхідну професійну підготовку і згоден проживати у відповідній 
місцевості та вести власними силами господарство.  

В Італії державне регулювання земельних відносин (точніше – 
втручання, адже Конституція Італії використовує саме цей термін) 
можливе щодо розмірів земельних ділянок, режиму використання 
сільськогосподарських земель, їх поліпшення та перетворення, а також 
надання допомоги дрібним та середнім землевласникам. В Італії 
заборонений продаж одержаних за реформи земельних ділянок 
протягом 30 років. Завдяки державному регулюванню ринку землі в 
Італії селяни отримали змогу купувати землю за ціною, нижчою від 
ринкової, і, що не менш важливо, мали змогу здійснювати оплату за цю 
землю завдяки залученню кредитних коштів, що надавались 
банківськими установами до 30 років, при цьому кредитна ставка не 
перевищувала 3,5% на рік. 

Тож, ознайомившись із земельним законодавством європейських 
країн, ми можемо зазначити про те, що для України сьогодні 
надважливим завданням є формування нормативно-правової бази для 
належного регулювання ринку землі, особливо земель 
сільськогосподарського призначення. Окрім того, сьогодні вітчизняний 
нормотворець повинен усвідомити важливість значення активної 
участі держави в регулюванні ринку земель. Так, влада повинна 
закріпити гарантії та захист права приватної власності на землю 
шляхом встановлення складних процедур її відчуження; контролю за 
використанням земель та земельним обігом; здійснення перерозподілу 
земель, що використовуються, між землевласниками в цілях 
підвищення ефективності використання земельних фондів; 
встановлення відповідних обмежень щодо продажу земель 
сільськогосподарського призначення; неподільності 
сільськогосподарських земель, недопущення їх надмірної експлуатації 
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тощо. Тож, досвід передових країн Європи свідчить, що вільний ринок 
не тотожний нерегульованому ринку, а удосконалення механізмів 
взаємного узгодження інтересів досягається шляхом вироблення 
певних процедур державного та громадського регулювання ринку 
земель. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри земельного 
та аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Кондратенко Д. Ю. 
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Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

Інститут підготовки кадрів  
для органів юстиції України, 4 курс, 7 група 

 
БЕЗПЕКА ТА ЯКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Проблема продовольчої безпеки виступає однією з найбільш 
значущих в сучасній економіці будь-якої держави. Вона зачіпає 
інтереси різних соціальних груп, громадських і політичних сил, стаючи 
дедалі більш актуальною. 

Формування продовольчої безпеки є ключовим елементом 
державної політики.  Продовольча безпека тісно пов’язана з іншими 
видами безпеки та прямо впливає на стан національної безпеки. 
Забезпечення продовольчої безпеки України пов’язане з погрозами, які 
істотно впливають на її стан. Під загрозою продовольчій безпеці слід 
розуміти сукупність умов і факторів, що призводять до погіршення 
ситуації забезпечення населення продуктами харчування, до зниження 
доступності продуктів харчування для більшості населення країни, а 
так само низької якості продовольства (П. Саблук). 

Слід зазначити, що суттєвою загрозою продовольчій безпеці 
необхідно вважати якість продуктів харчування, адже забезпечення 
населення достатньою кількістю продуктів харчування не означає 
належну їх якість та відповідність нормам і потребам людей. Вкрай 
гострою проблемою сьогодні постає біологічна безпека харчових 
продуктів. У харчовій промисловості, зокрема у м’ясній, молочній, 
хлібобулочній, кондитерській галузях використовуються біотехнології, 
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а також різного роду харчові добавки. Йдеться про різноманітні 
стабілізатори, консерванти, емульгатори, наповнювачі, барвники, 
ароматизатори. Вітчизняні виробники не завжди вказують той чи 
інший відповідний індекс, затверджений ЄС, або відповідну 
інформацію на етикетці. На вітчизняному ринку реалізуються десятки 
найменувань харчових продуктів іноземного виробництва, позначених 
індексом Е, за яким стоять компоненти, заборонені до використання у 
виробництві й реалізації в розвинених європейських країнах (В. Бойко). 
Проблема хімічного і, особливо, мікробіологічного забруднення 
продовольчої сировини і харчових продуктів також у даний час стоїть 
вкрай гостро і вимагає постійної уваги з боку органів державного 
нагляду в сфері безпечності харчових продуктів та захисту прав 
споживачів. Наразі вітчизняна законодавча база не дозволяє належним 
чином реалізувати основний принцип забезпечення продовольчої 
безпеки – повної відповідальності виробника за якість продовольчої 
сировини і продуктів харчування із неї, особливо щодо виробництва 
органічної продукції та дитячого харчування. Немає чіткого 
регулювання правових відносин на етапах отримання продовольчої 
сировини, виробництва, закупівлі, транспортування, зберігання, 
реалізації харчових продуктів і їх інгредієнтів між виробником, 
одержувачем, продавцем і споживачем. 

На сьогодні Україна продовжує впровадження у національну 
правову систему норми щодо контролю за якістю та безпечністю 
харчових продуктів, що будуть еквівалентні вимогам Європейського 
Союзу.  

Результатами даного напряму євроінтеграції будуть зростання 
обсягів торгівлі між Україною та ЄС сільськогосподарської та харчової 
продукції, динамічне зростання кількості підприємств, які матимуть 
дозвіл на експорт сільськогосподарських товарів до ЄС, а також 
підвищення рівня якості вітчизняної продукції (І. Кошкалда). Таким 
чином, підбиваючи підсумки, слід зазначити, що забезпечення 
населення держави якісним та безпечним продовольством виступає 
основним завданням і внутрішньою функцією держави, яка має 
реалізовуватися на підставі, в першу чергу, законодавчого 
забезпечення відносин у цій сфері, і, по-друге, реальним механізмом 
фінансування із державного бюджету України заходів щодо: а) 
державної підтримки матеріально-технічного забезпечення 
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сільськогосподарських товаровиробників; б) подальшого розширення 
системи сільськогосподарського дорадниця; в) вдосконалення 
інформаційних відносин в агросфері, в тому числі й у сфері захисту 
прав споживачів; г) забезпечення законності та прозорості в системі 
нагляду та контролю за виробництвом, переробкою та реалізацією 
сільськогосподарської продукції, сировини та продуктів харчування та 
ін. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри земельного 
та аграрного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Савельєва О. М. 

 
Шульженко Є.В., 
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НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ  

СИСТЕМИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ НАУК  
ТА МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В ЦІЙ СИСТЕМІ 
Актуальність обраної теми дослідження визначається потребою 

осмислення та осягнення питання єдності теорії та практики 
юриспруденції. Зважаючи на те, що державно-правові дисципліни 
пов’язані зі прикладними аспектами державотворення та держаного 
будівництва, в межах цих тез ми приділимо увагу питанню 
регулювання та подальшого вдосконалення саме публічно-правових 
наук. Узагальнюючи проведене дослідження будуть виділені актуальні 
питання вдосконалення фінансово-правової науки. 

Публічно-правовими є частина юридичних наукових 
дисциплін, які досліджують відносини у сфері державного управління. 
До публічно-правових наук, перш за все, належить адміністративне 
право та конституційне право, хоча перелік публічно-правових наук 
цими науками не обмежується. 

Оскільки предметом вивчення науки фінансового права є 
фінансове право як галузь права, та вона є системою знань у вигляді 
фінансово-правових концепцій, категорій, принципів; правил 
юридичної техніки у сфері державних фінансів; наукових прогнозів і 
пропозицій щодо вдосконалення правотворчої та правозастосовчої 
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діяльності, – можно з упевненістю говорити, що наука фінансового 
права займає своє визначене місце в системі суспільних, публічно-
правових наук. Спільні риси публічно-правових науко полягають у 
наступному: 

-публічно-правові науки направлені на вивчення питань 
регулювання відносин через імперативний метод; 

- правовідносини, що є об’єктом дослідження публічно-правових 
наук, – це перш за все, відносини, що виникають між органами 
держаної влади та приватними особами; 

- публічно-правові науки досліджують питання розмежування 
публічних та приватних правовідносин; 

- публічно-правові науки пов’язані між собою. Для 
прикладу, конституційне право України встановлює загальні засади 
регулювання правовідносин, а норми адміністративного права їх 
конкретизують та доповнюють. Саме через вказану ситуацію взаємодія 
і доповнення проявляються і у публічно-правовій доктрині. 

Публічно-правові дисципліни мають розвиватись в дусі 
поєднання теорії та практики. Для виділення актуальних завдань для 
розвиту публічно-правових дисциплін, перш за все, слід звернути увагу 
на питання такого роду: 

1. Міждисциплінарні дослідження. Тут слід розуміти, що 
публічно-правові науки вже давно комплексно взаємодіють між собою, 
проте потрібно збільшувати кількість сполучень з приватноправовими 
науками та іншими дисциплінами гуманітарного циклу. Для прикладу, 
державне управління є об’єктом дослідження не лише публічно-
правових наук, а й економіки та соціології, що і є точкою перетину для 
організації міждисциплінарних досліджень. 

2. Дослідження європейського досвіду регулювання публічно-
правових відносин. В такому випадку публічно-правові науки повинні 
досліджувати та глибинно розкривати питання імплементації досвіду 
провідних західних демократій в українських реаліях. Цей напрямок 
розвиту публічно-правових наук надзвичайно актуальне в розрізі 
інтеграції України в ЄС та НАТО. 

3. Дослідження дискреційних повноважень. Для сфери публічно-
правових відносин характерний імперативний метод правового 
регулювання, коли заборонено все, крім того, що прямо дозволено 
законом. Проте, слід розуміти , що суспільні відносини стають більш 
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складними, а тому у вказаних умовах потрібно розглядати дискреційні 
повноваження як засіб вирішення проблеми регулювання суспільних 
відносин. 

4. Узагальнення правозастосовної та судової практики. Цей 
напрямок важливий, так як саме правозастосування є кінцевим 
результатом прийняття норми права. А наукове дослідження 
юридичної практики дозволяє як виділити проблеми регулювання 
правовідносин, так і встановити закономірності розвитку практики. 

5. Аналіз та розмежування публічно-правових та 
приватноправових відносин. Це питання вкрай важливе, так як 
публічна і приватна сфери взаємодоповнюють одна одну. 

Тепер перейдемо до фінансово-правової науки. У сфері 
фінансового права є декілька головних груп правовідносин – бюджетні 
правовідносини, податкові правовідносини та валютні правовідносини. 
Саме тому актуально виділити такі напрями вдосконалення фінансово-
правової науки: 

- приділення особливої уваги питанням узгодження досліджень в 
різних частинах (інститутах, підгалузях) фінансового права, оскільки 
фінансове право є комплексною сферою правовідносин, де бюджетні, 
податкові та валютні правовідносини пов’язані між собою. Саме через 
вказану ситуацію потрібно першочергово приділяти увагу питанню 
регулювання комплексного дослідження цих тем. Тобто наукові 
пропозиції у питаннях валютного, податкового та бюджетного права 
слід розробляти з урахуванням комплексного бачення фінансових 
правовідносин; 

- звертати увагу на норми міжнародного права. Актуальні 
питання для фінансово-правової науки – міжнародне податкове право, 
міжнародні договори у сфері обігу валюти та міжнародні стандарти 
бюджетування; 

- приділяти увагу дослідженню норм фінансового права ЄС; 
- звертати увагу на міжнародно-правову взаємодію України у 

валютному, податковому та бюджетному регулюванні. 
Таким чином, на сучасному етапі розвитку публічно-правові 

відносини потребують відповідного розвитку наукової сфери та 
доктринального забезпечення. Виконання наукових досліджень по усім 
зазначеним напрямкам дозволить нам, перш за все, вирішити головне 
завдання юридичної науки – розвиток правозастосування. Щодо 
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фінансового права – то його специфіка потребує врахування не лише 
загальних тенденцій розвитку публічно-правових наук, а й тенденцій, 
властивих специфічному предмету фінансового права – бюджетним, 
митним та валютним правовідносинам. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри фінансового 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Маринів Н.А. 

 
Цюп’як Д. С., 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Юридичний факультет, 3 курс, група ЮРД-34с 

 
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
«Оподаткування – це мистецтво обскубувати гусака так, щоб 

отримати максимум пір’я з мінімумом писку», – Жан-Батист Кольбер, 
міністр фінансів Франції XVII століття. 

Одну з ключових ролей у становленні ринкової системи 
виконують малі підприємці. Саме вони є рушієм розвитку економіки та 
поступу держави загалом. Суб’єкти малого бізнесу створюють нові 
робочі місця та, відповідно, забезпечують надходження коштів до 
бюджету. 

У цьому аспекті неймовірної ваги набирає проблема регулювання 
підприємницької діяльності, адже держава повинна створювати 
сприятливі умови для введення бізнесу, не навантажуючи суб’єктів 
господарювання податковим та бюрократичним тиском. 

Зважаючи на вищенаведений фактор, ми обрали саме таку тему 
наукового дослідження. 

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу України (далі 
– ПК) спрощена система оподаткування, обліку та звітності (далі – 
ССО) – це особливий механізм справляння податків і зборів, що 
встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного 
податку (далі – ЄП) в порядку та на умовах з одночасним веденням 
спрощеного обліку та звітності. 

ЄП був запроваджений для зниження податкового навантаження, 
облегшення ведення бухгалтерського обліку та стимулювання малого 
підприємництва в Україні. Нормативною підставою запровадження 
ССО був Указ Президента №727/98 «Про спрощену систему 
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оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва». 
Із 1999 року підприємці почали застосовувати ці нові правила. ССО 
майже без змін проіснувала до 2011 року, коли був переглянутий 
порядок обов’язкових податкових відрахувань. Певні зміни були у 2015 
та 2019 роках. 

Отож, якою є правова природа ССО? Спочатку необхідно 
розібратися, що таке система оподаткування загалом. Законодавчого 
визначення цього терміну немає, проте є різноманітні підходи 
науковців до цієї дефініції. Вони зводяться до того, що система 
оподаткування – це упорядкована сукупність суспільних відносин, що 
базується на певних принципах і регулюється правовими нормами та 
виникає щодо встановлення та справляння податків та зборів. 

Деякі вчені вважають ССО альтернативною системою 
оподаткування, проте, на нашу думку, така позиція є хибною, оскільки 
із альтернативного (тобто іншого, відмінного) у порівнянні із 
загальною системою оподаткування в ній є лише спеціальний податок 
та особливий механізм його адміністрування. 

ССО є спеціальним податковим режимом (далі – СПР). 
Відповідно до п. 11.2 ст. 11 ПК СПР – це система заходів, що визначає 
особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих 
суб'єктів. Існує дуже багато підходів до визначення цього поняття серед 
різних науковців, які можна звести у чотири групи: СПР як порядок 
правового регулювання, СПР як підсистема загального податкового 
режиму, СПР як спеціальна система оподаткування, СПР як спеціальна 
податкова пільга. На нашу думку, СПР однозначно не є самостійним, 
він є додатком до загального правового режиму, а тому СПР варто 
визначати як його підсистему. 

Деякі науковці наголошують на необхідності заміни в ПК 
терміну «система оподаткування» на термін «податковий режим». І ми 
погоджуємось із цим висновком, адже перший термін є значно 
ширшим, бо система оподаткування у державі є одна (як і система 
принципів оподаткування), а от поняття режиму є вужчим (воно є 
близьким із терміном «підсистема») та значно краще висвітлює 
природу досліджуваного явища. 

ССО встановлює сплату ЄП, ставка якого відрізняється для 
конкретної групи «спрощенців». Загалом груп є чотири, які 
відрізняються між собою за рівнями річного доходу, кількістю 
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працівників та дозволеними видами діяльності. Окреме місце посідає 4 
група, у яку входять винятково виробники сільгосппродукції, а ставка 
ЄП залежить від категорії земель, на яких здійснюється діяльність. Для 
всіх «спрощенців» встановлені певні обмеження щодо видів діяльності 
та суб’єктного складу. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на статистичні дані, які 
демонструють результати застосування ССО в Україні. Частка 
суб’єктів малого підприємництва у загальній доданій вартості України 
та частка ЄП у податкових надходженнях місцевих бюджетів зростають 
щорічно протягом останніх років. 

Частка витрат на оподаткування у доході 1 та 2 груп платників 
ЄП становить 0,3%, а 3 групи – 5,3%. Спостерігаємо, що частка витрат 
«спрощенця» на оподаткування є незначною, зокрема в порівнянні із 
суб’єктами господарювання, що застосовують загальну систему. Це 
стимулює розвиток малого та середнього бізнесу, що є надзвичайно 
позитивним фактором для держави, незважаючи на те, що на такій 
стадії свого розвитку ці суб’єкти обкладені малими податками. 

Для глибшого аналізу проблематики ССО варто виділити її 
проблеми: 1) нормативно-правова основа оподаткування складна й 
неузгоджена; 2) механізм нарахування і сплати ЄП є недосконалим, 
оскільки він фактично не є єдиним («спрощенці» сплачують й інші 
податки, зокрема ЄСВ); 3) ставки ЄП є фіксованими та негнучкими; 4) 
відсутність можливості звільнення нових суб’єктів від оподаткування 
на перші роки діяльності та відсутність для них пільгових умов 
кредитування. 

Для надання дослідженню більшого практичного значення 
вказуємо на такі шляхи вдосконалення ССО: 1) удосконалити 
нормативно-правову базу ССО; 2) уніфікувати всі податки, що 
сплачують «спрощенці», у один справді єдиний податок для 
облегшення розрахунків і звітування; 3) запровадити індексацію ставки 
ЄП; 4) знизити податкове навантаження та розробити заходи, що 
будуть стимулювати кредитування та інвестування у малий бізнес. 

Окремо хочемо наголосити на такій вагомій проблемі ССО, як 
мінімізація податкових платежів представниками великого бізнесу 
шляхом зловживань ССО. Існує кілька способів таких зловживань: 1) 
використання ССО юридичними особами для переведення коштів у 
готівку; 2) оформлення відносин з ФОП цивільно-правовими 
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договорами замість трудових договорів; 3) продаж товарів та послуг 
через «спрощенців» із заниженням задекларованого річного доходу; 4) 
формальне подрібнення бізнесу. 

Бюджет України щорічно втрачає мільярди гривень через 
зловживання великим бізнесом ССО. Ситуацію потрібно виправляти. 
Держава повинна реформувати податкову систему, зберігаючи 
можливість для малого бізнесу користуватися ССО, водночас 
запобігши зловживанням великих підприємств нею. Тому потрібно 
розробити систему спеціальних запобіжних заходів, які забезпечать 
справедливе оподаткування малих, середніх та великих суб’єктів 
господарювання. 

Отже, після ретельного аналізу цієї теми ми дійшли висновку, що 
варто замінити термін ССО на термін спрощений податковий режим, 
оскільки в рамках однієї податкової системи (а в межах держави вона 
єдина) не може бути дві системи оподаткування, натомість можуть 
функціонувати різноманітні податкові режими. 

ССО загалом є позитивним явищем у податковій системі 
України, адже за понад 20 років функціонування вона довела свою 
ефективність. До досягнень ССО варто віднести: 1) виведення малого 
бізнесу з «тіні»; 2) стимулювання розвитку малого бізнесу; 3) 
збільшення кількості самозайнятих активних громадян; 4) запобігання 
монополізації ринку великими підприємствами; 5) зменшення 
корупційних ризиків. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри 
адміністративного та фінансового права Юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
Ільницький О.В. 

 
Щербаков В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

господарсько-правовий факультет, 4 курс, 2 група 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Процес удосконалення екологічного законодавства України 
розпочався ще з часів досягнення незалежності, коли держава 
неодноразово змінювала свій курс розвитку. Слід зазначити, що за 
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останні 7 років Україна певним чином визначилася із стратегією 
розвитку, тому розпочалася активна робота із вдосконалення 
законодавства, в тому числі екологічного, яке особливо потребує змін. 

Необхідно зауважити, що Угода про асоціацію між Україною, з 
одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їх державами-членами – з іншого (від 27.06.2014 р.) 
визначила і спрямування подальшої роботи українського законодавця в 
екологічній сфері. У цьому документі зафіксовано, що, бажаючи 
досягти узгодження позицій з двосторонніх, регіональних і 
міжнародних питань, які становлять взаємний інтерес, ураховуючи 
Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС (СЗБП), у тому числі 
Спільну політику безпеки та оборони (СПБО), головною ціллю 
асоціації визнано сприяння «поступовому зближенню Сторін, 
ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а 
також поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її участь у 
програмах та агентствах» тощо. Концепція національної екологічної 
політики України на період до 2020 року передбачила подальший 
розвиток законодавства шляхом його гармонізації з Європейським та 
нормами міжнародного права, розроблення проекту Екологічного 
кодексу України, забезпечення його прийняття та дотримання його 
основних вимог. 

Підтримуючи думку багатьох вчених, вважаю, що однією із 
нагальних проблем є відсутність єдиного нормативно-правового акта, 
який би чітко регулював  екологічні правовідносини без залучення 
великої кількості інших актів. Зараз правове регулювання цих 
правовідносин здійснюється як за допомогою галузевих законів, 
підзаконних нормативно-правових актів, інших актів, так і за 
допомогою нормативно-правових актів інших галузей, таких як 
Цивільний кодекс, Господарський кодекс тощо. Такий стан речей є 
дуже незручним і неприйнятним не тільки для звичайного пересічного 
громадянина, а, інколи, й для профільного спеціаліста. 

Дане питання обговорюється на засіданнях органів державної 
влади, наукових конференціях і круглих столах вже дуже довгий час. 
Ще у Постанові Верховної Ради України від 05 березня 1998 року «Про 
Основні напрями державної політики України у галузі охорони 
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки» зазначалося про кодифікацію перспективних 
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актів екологічного законодавства. У даній Постанові не було визначено 
певного терміну прийняття даного акту чи конкретної програми щодо 
досягнення поставленої цілі.  

 Станом на сьогоднішній день це питання все ще не вирішено. 
Причин тут можна виділити декілька: 

1) складність із обранням остаточної концепції, яка повинна бути 
закладена в основу Екологічного кодексу; 

2) проблеми зі створенням та функціонуванням належної робочої 
групи для роботи над законопроектом; 

3) є думка, що це мав би бути не кодифікований акт, а акт 
консолідації приписів діючого екологічного законодавства – що зовсім 
змінює порядок речей по даному питанню. 

Думки дослідників з питання прийняття конкретного 
кодифікованого акту розходяться: одні зазначають про необхідність 
прийняття Екологічного кодексу України як єдиного кодифікованого 
акту у сфері екологічних правовідносин; інші наголошують також на 
прийнятті Кодексу законів про довкілля, який мав би стати 
доповненням до Екологічного кодексу і завершити відповідний процес 
кодифікації. 

Важливим також є розуміння даного питання саме як кодифікації 
екологічного законодавства, а не його консолідації чи інкорпорації. 
Адже на мою думку, а також думку певної частини науковців, даний 
акт повинен бути переробленим, логічно узгодженим і зведеним в один 
документ (кодифікація), а не зведення нормативно-правових актів в 
один збірник без зміни змісту (інкорпорація), тому що така 
систематизація призведе до більш «тяжких» наслідків, а саме до акту, 
який не буде мати логічної побудови і чітко визначеного порядку для 
зручного і ефективного користування. 

Отже, доцільність у систематизації актів екологічного 
законодавства реально існує, проте в теорії і на практиці думки 
науковців дуже сильно різняться, що не дає прийти до єдиного і 
узгодженого рішення з даного питання. 

Проблему, описану вище, можна обійти шляхом модернізації 
екологічного законодавства. Модернізація – означає осучаснення, 
приведення його до сучасних вимог законотворчості і тенденцій 
сьогодення. Модернізація екологічного законодавства є досить цікавим 
рішенням, адже зусилля і ресурси, які будуть витрачені на прийняття 
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єдиного законодавчого акта можна направити на винайдення нових 
підходів і шляхів до врегулювання екологічних правовідносин. 
Актуальність даного способу обумовлюється багатьма недоліками 
екологічного законодавства: застарілими підходами до врегулювання 
екологічних правовідносин, прогалинами та відсутністю належного 
правового регулювання деяких питань, недостатньо суворими 
санкціями  за порушення екологічного законодавства. Все це потребує 
виправлення і осучаснення. 

Не слід також забувати про євроінтеграційні процеси, основою 
для яких є розділ V «Економічне і галузеве співробітництво» глави 6 
«Навколишнє середовище» (статті 360- 366) Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС, згідно з приписами якого визначені пріоритетні 
напрями національної екологічної політики держави. Так, до нашої 
країни згідно із ст. 363 Угоди висувається як основна така вимога - це 
«поступове наближення законодавства України до права та політики 
ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища», яке 
«здійснюється відповідно до Додатка XXX до цієї Угоди» («Gradual 
approximation of Ukrainian legislation to EU law and policy on environment 
shall proceed in 36 accordance with Annex XXX to this Agreement»). 

 Із метою забезпечення належного реформування системи 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони довкілля 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 616-р 
схвалено Концепцію реформування системи державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. 
Враховуючи необхідність слідування принципу acquis communautaire, 
важливою стає імплементація Директив 2008/50/ЄС й 2004/107/ЄС 
щодо розподілу території країни на відповідні зони й агломерації.  
Зокрема, такий правовий механізм розподілу території закріплено у 
Порядку здійснення державного моніторингу у галузі охорони 
атмосферного повітря, затвердженого Кабінетом Міністрів України у 
2019 році. Багато інших нововведень потребує система українського 
законодавства, тому законодавцю слід провести об’ємний і ґрунтовний 
аналіз наявних норм та віднайти той вектор розвитку, який нині є 
потрібним у сфері забезпечення екологічних правовідносин. 

Отже, у висновку слід сказати, що як систематизація 
законодавства, так і його модернізація допоможуть вирішити нагальні 
екологічні проблеми, які заважають країні розвиватися, будуть сприяти 
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забезпеченню реалізації та захисту екологічних прав людини і 
громадянина, задоволенню екологічних інтересів Українського народу 
та зможуть якісно покращити екологічну ситуацію у державі в цілому. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри екологічного 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Лозо О. В. 
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА  
НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ 

В умовах нової інформаційної ери Україна прагне стати 
конкурентоспроможним учасником міжнародних ринкових відносин, 
що видається неможливим без належної національної правової охорони 
особливо цінних для суб’єкта бізнесу відомостей, що становлять 
комерційну таємницю. Виходячи з виробничого та економічного 
ефекту використання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, зарубіжні країни ведуть інтенсивну законотворчу роботу у 
сфері охорони та захисту прав на такий об’єкт інтелектуальної 
власності. Водночас уже довгий час така сфера залишається поза 
увагою вітчизняного законодавця. 

На жаль, до сьогодні ще не ухвалено окремого спеціального 
закону, який би врегульовував всі питання, пов’язані з інститутом 
комерційної таємниці. Хоча питання про ухвалення такого закону 
порушувалося неодноразово. Так, востаннє 2008 року було розроблено 
проект Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю» 
Міністерством освіти і науки України, що схвалено розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 1404-р. Та попри 
все ці спроби були марними з різних обставин, а законопроекти 
повернуті на доопрацювання. 

Чинне законодавство встановлює тільки загальні правила у сфері 
виявлення, збору, аналізу та передачі інформації, яка зазначена як 
комерційна, відтак питання унормування цієї сфери правових відносин 
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залишаються актуальними. Кожен закон про той чи інший обєкт права 
інтелектуальної власності передбачає свої заходи захисту права на цей 
об’єкт. Вони не завжди є узгоджені між собою, а навпаки є 
суперечливими та не складають єдиної системи захисту права 
інтелектуальної діяльності. А це у свою чергу, як вказують Л. Дуброва 
та Ю Рябченко, може призвести до того, що під терміном комерційна 
таємниця різні країни будуть розуміти різний вид інформації. 

Говорячи про комерційну таємницю слід зауважити, що у 
нашому законодавстві немає єдиного поняття, не виписаний правовий 
механізм регулювання і юридичної відповідальності щодо даної 
категорії. 

Залежно від правової системи, захист комерційної таємниці або є 
частиною загальної концепції захисту від недобросовісної конкуренції, 
або базується на конкретних положеннях інституційного 
законодавства, або судовій практиці щодо захисту конфіденційної 
інформації. Слід зазначити, що протягом 90-х років у багатьох країнах 
світу відбувся помітний рух до посилення захисту комерційної 
таємниці. Крадіжка комерційної таємниці зараз є злочином у багатьох 
країнах. Тож, з метою аналізу зарубіжного досвіду правового 
регулювання комерційної таємниці звернемось до законодавства 
європейських країн. 

Серед країн Європейського Союзу тільки в Швеції прийнятий 
закон, повністю присвячений охороні секретів виробництва. У низці 
юрисдикцій на відносини з секретами виробництва поширюються 
норми законів про недобросовісну конкуренцію та кримінальних 
кодексів. 

Французьке законодавство визнає три типи комерційної 
таємниці: виробнича комерційна таємниця (secrets de fabrique), ноу-хау 
(savoir-faire) та конфіденційна ділова інформація. Законодавство 
Австрії для позначення секретів виробництва використовує поняття 
«торговельні чи виробничі секрети» (trade or business secrets). Судова 
практика та юридична теорія відносять до цього поняття будь-які види 
інформації, зокрема й інформацію про технології виробництва певної 
продукції, ділову інформацію, ноу-хау технологічного характеру. 

У Німеччині, Австрії та Польщі основні правові норми, що 
стосуються секретів виробництва, містяться в законодавстві про 
недобросовісну конкуренцію. Таке законодавство існує та 
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застосовується до ноу-хау й у інших країнах (Бельгія, Болгарія, 
Угорщина, Данія, Іспанія, Латвія, Литва, Румунія, Словенія, Фінляндія, 
Чехія, Естонія). 

Законодавство про делікти активно використовується щодо 
секретів виробництва в Бельгії, Греції, Нідерландах, Португалії. 

Німеччина, Греція та Кіпр розглядають кримінальні санкції як 
один з найбільш надійних способів запобігання незаконних дій щодо 
охоронюваної інформації. Покарання за «крадіжку» секретів 
виробництва, зазвичай, призначається у вигляді штрафів або 
позбавлення волі. 

В більшості, якщо не у всіх, державах-членах ЄС володільці 
конфіденційної інформації можуть захищати свої права встановленням 
в договорах відповідних зобов’язань контрагента. Треба зауважити, що 
Мальта – єдина держава у складі ЄС з самими обмеженими 
можливостями захисту прав на секрети виробництва: він 
забезпечується не за законодавством, а виключно договірними 
умовами. 

Аналізуючи чинне законодавство, можемо виділити основні 
відмінності в правовому регулюванні комерційної таємниці в 
державах-членах ЄС, які стосуються питань: 

- наявності/відсутності спеціального законодавства, що регулює 
комерційну таємницю. Таке є тільки у Швеції. В Італії, Португалії та 
Франції положення про захист комерційної таємниці включені в 
кодекси промислової власності. В Австрії, Німеччині, Польщі та Іспанії 
правовідносини, повязані із комерційною таємницею, регулюються 
законодавством про недобрососвісну конкуренцію. У Нідерландах і 
Люксембурзі комерційна таємниця захищається деліктним правом; у 
Великобританії та Ірландії – загальним правом та договірним правом. 
Крім того, в більшості держав, за винятком Кіпру, Чехії, Ірландії, 
Люксембургу, Мальти і Великобританії, положення, що стосуються 
комерційної таємниці, містяться в національних законах про працю або 
в цивільних кодексах. Зазначене свідчить про фрагментарність 
правового регулювання комерційної таємниці та відсутність єдиної 
концепції захисту комерційної таємниці в державах-членах ЄС; 

- наявності/відсутності легального визначення поняття 
“комерційна таємниця”. Це поняття розкривається тільки в праві 
деяких держав (Швеції, Італії, Португалії, Болгарії, Чехії, Греції, 
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Польщі, Словаччини, Угорщини, Литви, Словенії). При цьому у ряді 
випадків таке поняття формулюється лише стосовно якоїсь однієї 
сфери і не є універсальним. А в деяких державах поняття комерційної 
таємниці взагалі виводиться лише із матеріалів судової практики. 

На подолання колізій та забезпечення належного захисту 
спрямована Директива (ЄС) 2016/943 Європейського Парламенту та 
Ради від 8 червня 2016 року про захист нерозголошених “ноу-хау” та 
комерційної інформації (комерційної таємниці) від незаконного 
заволодіння, використання та розголошення. Країни ЄС повинні ввести 
в дію законодавчі акти та адміністративні положення, необхідні для 
дотримання Директиви 2016/943, до 9 червня 2018 р. 

Директива 2016/943 виходить з того, що комерційна таємниця – 
це інформація, щодо якої встановлено режим конфіденційності. У 
поняття комерційної таємниці Директива 2016/943 рекомендує 
включити ноу-хау, комерційну та технологічну інформацію за умови, 
що такі мають дійсну або потенційну комерційну цінність, не є 
загальновідомими або легко доступними для осіб, які мають справу з 
подібною інформацією, і щодо цих об’єктів вживаються розумні дії по 
збереженню їх в секреті. Дотримання Угоди ТРІПС (Угода про 
торговельні аспекти прав інтелектуальної власності) підкреслюється 
тим, що даючи відповідні визначення, Директива 2016/943 майже 
дослівно використовує термінологію, яка дається у статті 39 Угоди 
ТРІПС. При цьому національне законодавство ЄС приведено у 
відповідність до Угоди ТРІПС не тільки в аспекті критеріїв для захисту 
закритої інформації, але і засобів судового захисту прав 
інтелектуальної власності, передбачених ТРІПС (судові заборони, 
відшкодування збитків, відшкодування шкоди відповідачеві, знищення 
товарів, що порушують права, та ін.). 

Таким чином, прийняття Директиви 2016/943 спрямоване на 
подолання колізій у правовому регулюванні комерційної таємниці та 
ноу-хау в країнах ЄС, адже законодавець в ЄС пішов значно далі 
положень Угоди ТРІПС та запропонував детальні положення щодо 
заходів, процедур та засобів судового захисту комерційної таємниці; 
чітко визначив випадки незаконного та правомірного використання 
комерційної таємниці; повноваження суду вимагати від позивача 
докази щодо наявності прав на комерційну таємницю та фактів її 
порушення; визначив гарантії збереження конфіденційності під час 
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судового процесу тощо. 
Стосовно України, то прийняття спеціального закону щодо 

комерційної таємниці та ноу-хау, який би відповідав положенням 
Директиви 2016/943, дозволило б усунути розбіжності у розумінні та 
регулюванні даного об’єкта та однозначно сприяло б посиленню 
ініціативи бізнесу для започаткування інноваційно орієнтованої 
міжкордонної економічної активності. 

Погоджуємось з позицією А. Митник, І. Мороз щодо 
необхідності ухвалення Закону «Про комерційну таємницю», яким 
треба встановити ясну регламентацію у правовій нормі «комерційна 
таємниця» з конкретикою, та вичерпною повнотою правового 
регулювання даної норми, логікою у викладенні, відсутністю протиріч, 
прогалин і колізій, зведенням до мінімуму дублювання нормативного 
матеріалу. У цьому Законі необхідно чітко встановити відомості, що не 
можуть бути віднесеними до комерційної таємниці, бо нині такі 
відомості визначені Постановою Кабінету Міністрів № 611 від 
09.08.1993 року, що не відповідає вимогам ст. 505 Цивільного кодексу 
України. Удосконалення законодавчої бази, наближення її до норм 
Європейського Союзу стабілізує економічну ситуацію та допоможе 
залучити інземний капітал. 

 
Череватенко І.М., 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., асистентка кафедри цивільного процесу 
 

СТАДІЇ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Нотаріальний процес характеризується наявністю певних стадій, 

які визначають послідовність вчинення нотаріальної діяльності. Стадії 
нотаріального процесу повинні окреслювати початок вчинення, певні 
проміжні (допоміжні) частини його та визначати результат, який 
закріплюється в належно оформленому нотаріальному акті-документі. 

У теорії нотаріального процесу виділяють різну кількість стадій. 
Так, деякі вчені виокремлюють 2 стадії: підготовча (складається з 
виникнення нотаріальних правовідносин, перевірки нотаріусом умов 
вчинення нотаріального провадження та прийняття остаточного 
рішення про його вчинення) та вчинення нотаріальних дій окремого 
етапу або нотаріального акту; інші стверджують, що нотаріальний 
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процес повинен складатися із трьох обов'язкових (порушення 
нотаріальної діяльності, попередня підготовка до вчинення 
нотаріальної дії, розгляд заяви по суті і вчинення нотаріальної дії) та 
двох необов'язкових стадій (оскарження нотаріальних дій або відмови 
у вчиненні їх, стадії виконання нотаріального акту). 

Погоджуючись з В.В. Комаровим та В.В. Баранковою в 
нотаріальному процесі можна виокремити такі обов'язкові стадії, як 
порушення нотаріального провадження, підготовка до вчинення 
нотаріальної дії, розгляд нотаріальної справи по суті та постановлення 
нотаріального акту. 

Першою стадією нотаріального  процесу є порушення 
нотаріального провадження. Порушення провадження відбувається 
поданням відповідної письмової заяви або безпосереднім особистим 
з'явленням заінтересованої особи до нотаріуса за вчиненням певної 
нотаріальної дії. В межах цієї стадії нотаріус перевіряє наявність всіх 
необхідних передумов для вчинення у майбутньому певної нотаріальної 
дії за якою звернулася заінтересована особа.  

Другою стадією нотаріального процесу є підготовка до вчинення 
нотаріальної дії. У межах цієї стадії здійснюється перевірка, 
дослідження, а у разі необхідності витребування додаткових або 
необхідних для вчинення певної нотаріальної дії документів, у деяких 
випадках можливе проведення їх експертизи.  

Третьою стадією нотаріального процесу є розгляд нотаріальної 
справи та вчинення або відмова у вчиненні певної нотаріальної дії 
шляхом постановлення відповідного нотаріального акту-документу.  

Вважаємо, що можна виокремити ще одну обов'язкову стадію 
нотаріального процесу – реєстрацію вчиненої нотаріальної дії у реєстрі. 
Адже, нотаріальна дія вважається вчиненою та набуває юридичну силу з 
моменту внесення про це запису до реєстру для реєстрації нотаріальних 
дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі 
або підпише документ, що ним видається (ч. 1 ст. 52 Закону України 
«Про нотаріат», п. 2 глави 11 розділу I Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України). Зазначені дії нотаріуса, як правило, відносять 
до таких, що здійснюються на третій стадії. 

На підтримку запропонованої тези необхідно зазначити, що саме з 
моменту реєстрації нотаріусом певної нотаріальної дії вона набуває 
чинності, адже не внесення даних про вчинення такої нотаріальної дії у 
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відповідний реєстр для реєстрації нотаріальних дій призводить до її 
недійсності. Більш того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» державним реєстратором є нотаріус. Наприклад, при видачі 
свідоцтва про право на спадщину нотаріус на цій стадії спочатку вносить 
письмовий запис до реєстру реєстрації нотаріальних дій (присвоює йому 
внутрішній номер), потім вносить відповідний запис у Спадковий реєстр 
(присвоюється зовнішній номер) та здійснює реєстрацію права власності 
на майно, визначене у свідоцтві про право на спадщину, у державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Виходячи із п. 6 Порядку державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень державна реєстрація прав проводиться за 
заявою заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації прав 
або нотаріуса. 

У зв’язку з цим виникає питання, яке місце посідає реєстрація прав 
нотаріусом: - це окрема стадія нотаріального процесу або ці дії є 
складовою частиною попередньої стадії. 

Дійсно, об'єднання під єдиним терміном «стадія» різних за 
об’ємом та змістом стадій процесу може несприятливо позначитися на 
теоретичних розробках проблем стадійності і практиці їх здійснення. 

Вирішити зазначену проблему можна використовуючи 
методологічні аспекти дослідження стадійності у теорії юридичного 
процесу. Науковці виділяють критерії самостійності кожної стадії, 
розподіляючи їх на конститутивні та факультативні. В якості 
конститутивних критеріїв виступають: конкретні завдання і функції, 
властиві тільки одній стадії; певне коло спонукальних обставин, система 
юридичних фактів, що безпосередньо забезпечує перехід з однієї стадії в 
іншу; специфічність правового положення, статусу учасників процесу; 
специфічність вчинюваних операцій і характер юридичних наслідків; 
особливості кінцевих матеріально-правових результатів, закріплені у 
відповідному процесуальному акті (документі). Разом з цим в кожній 
окремій стадії юридичного процесу можуть бути виявлені факультативні 
ознаки, які підкреслять автономність процесуальних стадій і їх 
специфічний прояв відносно різновиду юридичного процесу. Для тієї або 
іншої стадії юридичного процесу може бути характерний своєрідний 
прояв і специфічне здійснення закладених у відповідній галузі права 
принципів. Кожна із стадій юридичного процесу може в певних випадках 
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бути перевірочною по відношенню до попередніх стадій. 
У зв’язку зі змінами нотаріального законодавства, які набрали 

чинності з 1.01.2013 року, та враховуючи вище зазначене, вважаємо, 
можна  стверджувати, що проведення реєстраційних дій нотаріусом є 
частиною нотаріального процесу, його окремою стадією. Метою цієї 
стадії є надання офіційної сили вчиненій нотаріальній дії, а саме набуття 
чинності нотаріальним актом-документом. Зміст становить сукупність 
процесуальних дій, пов’язаних з реєстрацією нотаріального акта-
документа у нотаріальних реєстрах, та процесуально-реєстраційних дій 
нотаріуса як спеціального суб’єкта, на якого покладаються функції 
державного реєстратора прав на нерухоме майно. Суб’єктами цієї стадії 
будуть заінтересовані особи та нотаріус як державний реєстратор. На цій 
стадії нотаріус спочатку виступає в якості особи, що виконує покладені 
на неї обов’язки щодо реєстрації як нотаріус, а потім проводитиме 
реєстрацію права як державний реєстратор. Всі ці дії обов’язково 
набувають відповідне процесуальне оформлення у різних реєстрах, що 
визначені законодавством. Зазначене дозволяє обґрунтувати висновок, 
що реєстрація нотаріальної дії нотаріусом є окремою, самостійною 
стадією, яка призначена для вирішення конкретної мети при вчиненні 
нотаріальної дії, характеризується відносною відокремленістю та має 
завершувальне значення, а також вона наділена власним змістом, 
суб’єктним складом та має відповідне процесуальне оформлення. 

 
Прудникова Т.А., 

«БИП – Университет права и 
 социально-информационных технологий»,  

Могилевский филиал,  
доцент кафедры юридических дисциплин, 

 магистр управления и права 
(Республика Беларусь) 

 
ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Современное право принципиально воздерживается от 
вмешательства во «внутреннюю жизнь» личности и ее мыслительную 
деятельность. Пока мысль не выражена, она для права просто не 
существует. Нельзя заставить человека мыслить, творить. Можно лишь 
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создать такие условия, чтобы возникла возможность мышления, 
творчества. Без определенных условий такая возможность появиться не 
может. Но сам процесс творчества всегда остается за пределами 
действия правовых норм. «Право бессильно устанавливать границы в 
духовном производстве», – писал Гегель. 

Но как только результат творчества приобретает объективную 
форму, вступают в действие нормы права, обеспечивающие 
общественное признание этого результата, устанавливающие правовой 
режим соответствующего объекта и охрану прав и законных интересов 
его творца. Результаты интеллектуальной деятельности могут 
становиться объектами правоотношений только тогда, когда они 
облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их 
восприятие другими людьми. Так, обязательным основанием для 
предоставления авторско-правовой охраны является внешнее 
выражение замысла автора в той или иной объективной форме. 

При этом не имеет значения, зафиксированы ли идея, образ, 
мысль на материальном носителе или просто оглашены в месте, где 
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному 
кругу семьи. До тех пор, пока замысел автора не стал доступен для 
восприятия других людей, объекта охраны просто не существует. 

Именно объективно выраженный результат интеллектуальной 
деятельности может участвовать в экономическом обороте, 
становиться товаром, функционировать на рынке. Такой объект должен 
и может быть защищен государством, обществом, правом. 

Последнее время в Республике Беларусь значительно изменилось 
законодательство, направленное на регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной собственности. В частности, за последние 10 лет 
поправки внеслись во все специальные законы. Так, были приняты 
новые редакции Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об 
авторском праве и смежных правах», Закона Республики Беларусь от 
13 апреля 1995 г. «О патентах на сорта растений», Закона Республики 
Беларусь от 7 декабря 1998 г. «О правовой охране топологий 
интегральных микросхем», Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2002 г. «О географических указаниях». Изменение коснулось и 
остальных специальных законов. Параллельно при принятии 
практически каждого закона изменения вносились в Гражданский 
кодекс Республики Беларусь (далее – ГК).  
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Безусловно, этот процесс был своевременным и нужным. За то 
время, которое прошло с момента принятия в независимой Республике 
Беларусь ГК и специальных законов в сфере интеллектуальной 
собственности, общественные отношения тоже получили 
корректировку. Республика Беларусь присоединилась к ряду 
международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности 
и вступила в важный геополитический союз, что обязательно в том 
числе для гармонизации законодательства в рассматриваемой сфере с 
законодательством других стран-участниц. Несомненно также и то, что 
этот сложный процесс должен проходить последовательно и 
охватываться единым концептуальным подходом к регулированию 
общественных отношений, объединенных родственным характером. 

В связи с этим правовой основой для защиты интеллектуальной 
собственности выступает действующее международное и внутреннее 
законодательство, регулирующее отношения по созданию и 
использованию объектов авторского права, патентные отношения, 
отношения, связанные с использованием средств индивидуализации 
юридического лица, ноу-хау и др. 

Анализ административного, гражданского и уголовного 
законодательств Республики Беларусь в области защиты прав 
интеллектуальной собственности дает возможность констатировать 
законодательного несовершенства. Во-первых, необходимо введение 
дифференцированных размеров компенсации по причине нарушения 
авторских и смежных прав: в первом случае компенсация может 
взыскиваться в пределах, установленных законом, без определения 
убытков, понесенных правообладателем, во втором случае больший 
размер компенсации может быть присужден судом при условии оценки 
размера понесенных правообладателем убытков. Как представляется, в 
качестве условия для применения компенсации как меры гражданско-
правовой ответственности должна выступать вина нарушителя; в 
отношении лиц, допустивших невиновное нарушение исключительных 
прав, должны применяться только меры защиты (требование о 
пресечении действий, нарушающих право, о восстановлении 
положения, существовавшего до нарушения права). 

Также требуется совершенствование норм законодательства, 
относящихся к изъятию из гражданского оборота контрафактной 
продукции, а именно: 
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1) необходимо определение в качестве основания для признания 
продукции контрафактной не только ее создания в результате 
нарушения исключительного права, но и любое возможное введение в 
гражданский оборот, приводящее к нарушению исключительного 
права; 

2) должна быть оговорена возможность предъявления требования 
об изъятии контрафактной продукции не только собственнику, но и 
иным лицам, владеющим контрафактной продукцией; 

3) должна быть предусмотрена возможность определять в 
специальных законах особенности применения данного способа 
защиты в отношении отдельных объектов интеллектуальной 
собственности. 

Административное законодательство недостаточно четко 
сформулировало диспозиции, что, безусловно, создает определенные 
проблемные вопросы при квалификации административных 
правонарушений. Для введения эффективной правовой регламентации 
административной ответственности за нарушение законодательства в 
сфере интеллектуальной собственности, отделение их от других 
правонарушений необходимо использовать не только нормы статей 
Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, которыми предусмотрена административная 
ответственность за нарушение законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности, но и положения Закона Республики 
Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» и других 
нормативных актов, что крайне осложняет защиту интеллектуальной 
собственности.  

На современном этапе развития общества гражданско-правовой 
и административно-правовой защиты зачастую уже недостаточно, 
требуется применение более жестких мер. Одной из таких мер и 
является защита авторских прав, смежных прав и права промышленной 
собственности в уголовно-правовом порядке, развитию которой 
сегодня уделяется все большее внимание. 

Однако, отношения по поводу интеллектуальной собственности 
в Республике Беларусь не представлены как единый самостоятельный 
объект уголовно-правовой охраны и выступают как часть 
экономических отношений либо как часть отношений, 
обеспечивающих провозглашенные конституцией страны социально-
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экономические права. 
По нашему мнению, наиболее приемлемо включение данной 

группы преступлений новой самостоятельной гл. 251 «Преступления 
против прав интеллектуальной собственности» УК Республики 
Беларусь с внесением при этом изменений в названия соответствующих 
разделов. 

Реализация указанных предложений на практике позволит 
повысит эффективность защиты интеллектуальной собственности в 
Республике Беларусь. 

 
Скобелев В.П., 

Белорусский государственный университет, 
 заместитель декана по заочному обучению 

юридического факультета, к.ю.н., доцент 
 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
КАК СУБЪЕКТОВ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ 

СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 

СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Введение в 2018г. апелляционной формы проверки не вступивших 

в законную силу судебных постановлений по гражданским делам 
(вместо «унаследованной» еще с советских времен кассации) породило 
в судебной практике множество проблем и вопросов 
правоприменительного плана. Многие из них попытался разъяснить 
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в своем постановлении 
от 31 марта 2021 г. №1 «О практике применения судами норм 
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, 
регулирующих производство дел в апелляционном порядке» (далее – 
Постановление №1). Обратим внимание на тех из разъяснений, которые 
касаются правового положения в апелляционном производстве 
представителей юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 

В ч.4 п.4 Постановления №1 нашли закрепление следующие 
положения: «В силу части четвертой статьи 76 и части второй статьи 79 
ГПК участвовавший в суде первой инстанции адвокат либо иной 
представитель юридически заинтересованного в исходе дела лица вправе 
подать апелляционную жалобу на судебное постановление при условии, 
что полномочие на совершение этого процессуального действия 
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специально оговорено в доверенности, выданной ему представляемым 
лицом, либо особо оговорено гражданином в суде при устном заявлении 
об участии этого представителя в деле».  

С некоторыми редакционными изменениями (добавлена ссылка на 
ч.4 ст. 76 ГПК, слова «кассационную жалобу» заменены на 
«апелляционную жалобу», «судебное решение» – на «судебное 
постановление», «участвующий» – на «участвовавший» и др.) здесь 
воспроизведено разъяснение, содержавшееся ранее в п.14 постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. №4 
«О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса, 
регулирующих производство дел в кассационном порядке»: «В силу ч.2 
ст. 79 ГПК участвующий в суде первой инстанции представитель, в том 
числе адвокат, вправе подать кассационную жалобу на судебное 
решение при условии, что совершение этого процессуального действия 
специально оговорено в доверенности, выданной представляемым, или 
эти полномочия были предоставлены представителю (адвокату) при 
допуске его к участию в деле на основании устного заявления в суде 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц». 

Однако и после своей модернизации приведенное разъяснение 
продолжает вызывать некоторые замечания. Прежде всего не вполне 
удачной в нем является фраза «участвовавший в суде первой инстанции 
адвокат либо иной представитель юридически заинтересованного в 
исходе дела». Во-первых, представители участвуют не в суде первой 
инстанции, а в рассмотрении дела судом первой инстанции, поэтому 
вместо слов «участвовавший в суде первой инстанции» более правильно 
было бы написать «участвовавший в рассмотрении дела судом первой 
инстанции». 

Во-вторых, употребленный в разъяснении термин «иной 
представитель» фактически указывает на то, что оно касается 
абсолютных любых видов гражданского процессуального 
представительства, в том числе законного и официального. Однако далее 
по тексту идет речь о полномочиях, полученных представителем только 
на основании доверенности или устного заявления представляемого в 
суде, и становится понятно, что разъяснение касается лишь случаев 
договорного представительства. Но тогда в ч.4 п.4 Постановления №1 
следовало писать не «иной представитель», а «иной договорный 
представитель». Кроме того, возникает вопрос, почему разъяснение дано 
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в отношении только договорного судебного представительства и не 
касается иных его видов – законного, официального и общественного. 

В-третьих, анализируемое разъяснение создает впечатление о том, 
что договорные представители, которые не участвовали в рассмотрении 
дела судом первой инстанции, или вообще не имеют возможности 
обжаловать судебные постановления в апелляционном порядке, или 
реализуют эту возможность на каких-то иных основаниях по сравнению 
с договорными представителями, принимавшими участие в 
рассмотрении дела. Между тем в действительности это не так. Как 
следует из ч.2 ст. 79 ГПК, договорный представитель независимо от его 
участия в разбирательстве дела судом первой инстанции имеет право на 
апелляционное обжалование судебного постановления, если это 
полномочие специально оговорено в выданной ему доверенности. 

Полагаем, что в отношении представителей в Постановлении №1 
было бы целесообразно ответить еще на несколько проблемных 
вопросов. В частности, имеет ли право на апелляционное обжалование 
судебного постановления адвокат, действующий в гражданском 
процессе на основании ордера, о котором говорит ч.3 ст. 75 ГПК? Так, 
согласно подп.5.3 п.5 Инструкции о порядке выдачи, учета и хранения 
ордеров, утвержденной постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 3 февраля 2012 г. №37, по гражданским делам 
ордер адвокату выдается в том числе на «обжалование судебных 
решений и участие в рассмотрении гражданских дел судами 
апелляционной инстанции», а бланк ордера содержит графу, где 
прописывается «сущность поручения, где и когда предстоит 
выполнить». Получается, что если в ордере указано на апелляционное 
обжалование судебного постановления, то соответствующее 
полномочие адвокату принадлежит.  

Однако есть весомые основания и для того, чтобы на 
поставленный вопрос ответить отрицательным образом. Во-первых, 
выдача ордера не является способом оформления полномочий адвоката 
как представителя, поскольку: ордер выдается (выписывается) адвокату 
не представляемым лицом, а адвокатским образованием; форма ордера 
не рассчитана на подробное описание всех общих и специальных 
полномочий адвоката (для указания  сущности, места и времени 
выполнения поручения там отведены только две короткие строчки); в 
форме ордера предусмотрена графа для подписи только адвоката; по 
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своей сути ордер выполняет фискальную и организационно-
дисциплинирующую функции. 

Во-вторых, анализ норм ГПК позволяет сделать вывод, что 
договорный представитель, в том числе и адвокат, вправе обжаловать 
судебное постановление в апелляционном порядке только тогда, когда 
данное полномочие или прямо указано в выданной представителю 
доверенности (ч.2 ст. 79 ГПК), или особо оговорено в сделанном в суде 
устном заявлении, которым гражданин уполномочивает своего 
представителя на участие в деле (ч.4 ст. 76 ГПК). Иного способа 
передачи такого специального полномочия, как право на апелляционное 
обжалование судебных постановлений, ГПК не допускает. 

Другой проблемный вопрос касается полномочий официальных 
представителей или представителей по назначению суда (ст. 77 ГПК). 
Дело в том, что в ч.3 ст. 77 ГПК указано лишь, что «полномочия 
представителей, назначенных судом, оформляются определением». 
Никаких других предписаний относительно наделения официальных 
представителей полномочиями в ГПК нет. В этой связи возникает 
вопрос: специальными полномочиями (в том числе и полномочием по 
апелляционному обжалованию судебных постановлений) официальные 
представители обладают в силу одного только факта вынесения судом 
указанного определения, или специальные полномочия должны быть 
прямо прописаны в данном определении. Мы склоняемся к последнему 
варианту решения вопроса. 

 
Лимарь І.В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри цивільного процесу 
 

ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ»ЄКТИВНОГО ПРАВА  
НА ЗАХИСТ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ  

ШЛЯХОМ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ІЗ СКАРГОЮ НА ДІЇ 
(БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ) ОРГАНІВ ТА ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ 

ЗДІЙСНЮВАТИ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДУ 
Саме на стадії виконання судового рішення відбувається реальне 

відновлення порушеного права, що здійснюється у виконавчому 
провадженні. Своєчасно виконане судове рішення є гарантією 
реалізації суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків, 
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підтверджених судовим рішенням. Наслідком невиконання або 
порушення приписів юрисдикційних органів є невід’ємне право 
кожного на судовий захист яке охоплює, зокрема, визначений 
законодавчо механізм судового контролю у виконавчому провадженні. 
В цивільному судочинстві юридична конструкція даного правового 
інституту виначена розділом VII ЦПК України. 

Міжгалузевим законодавством визначено декілька форм порядку 
судового оскарження неправомірних рішень, дій або бездіяльності 
органів та осіб, наділених повноваженнями примусового виконання 
судових рішень, який на перший погляд, має цілісний підхід. Поряд з 
цим, процесуальні кодекси по різному регулюють порядок 
застосування інституту судового контролю за виконанням судових 
рішень, наслідком чого є наявна суперечлива судова практика. 

Так, відповідно до ст. 447 ЦПК України сторони виконавчого 
провадження мають право звернутися до суду зі скаргою, якщо 
вважають, що рішенням, дією чи бездіяльністю виконавця або іншої 
посадової особи органу державної виконавчої служби під час 
виконання судового рішення, ухваленого в порядку цивільного 
судочинства, порушені їхні права. Слід звернути увагу, що не всі 
справи з розгляду таких скарг розглядаються в порядку цивільного 
судочинства. Статтями 287 КАС України та 74 Закону України «Про 
виконавче провадження» передбачені випадки підсудності таких справ 
адміністративному суду.  

Процесуальний порядок розгляду судом скарг у виконавчому 
провадженні обумовлений юрисдикційними, процедурними та 
предметними особливостями.  

Загальним критерієм визначення юрисдикції органів судової 
влади з розгляду даної категорії справ є юрисдикційна належність суду, 
який видав виконавчий документ, та статус позивача або відповідача, 
як сторони виконавчого провадження. 

Судовий контроль за виконанням судових рішень обумовлений 
процесуальною формою, а тому умови її застосування мають бути чітко 
визначеними та необтяжливими відсильними правовими нормами. 
Застосування процесуальних норм на практиці в деяких питаннях 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності виконавців або інших 
посадових осіб органу державної виконавчої служби під час виконання 
судового рішення свідчить про суто формальний підхід до їх 
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викладення законодавцем. Таким прикладом можуть бути скарги щодо 
стягнення виконавчого збору (витрат) на проведення виконавчих дій та 
деяких інших, які тривалий час відносилися до юрисдикції 
адміністративного судочинства. Враховуючи, що постанови про 
відкриття виконавчого провадження та стягнення виконавчого збору 
фактично є рішеннями виконавця, які виносяться одночасно (крім 
виконавчих документів про стягнення аліментів), їх оскарження в 
порядку різних видів судочиства було частою причною хибного 
обрання особою способу захисту порушеного права у виконавчому 
провадженні. Як наслідок таке звернення залишалось без розгляду, що 
є обмеженням доступу до правосуддя у вигляді незалежного та 
безстороннього вирішення спору за визначеною процедурою на засадах 
верховенства права. 

Наприкінці 2020 року така судова практика була спростована 
апеляційним адміністративним судом, який фактично визначив 
висновки Верховного Суду, викладені у своїх постановах такими, що 
суперечать змісту та суті статті 74 Закону України «Про виконавче 
провадження» в контексті оскарження постанов про стягнення 
виконавчого збору та інші, зазначені в ній, в порядку адміністративної 
юрисдикції. Як вбачається із даної постанови, в порядку 
адмінстративного судочинства мають розглядатися такі постанови 
виконавця лише у випадках коли вони виконуються як самостійний 
виконавчий документ. В усіх інших випадках справу має розглядати 
суд, який видав виконавчий документ.    

При застосуванні механізму судового контролю за виконанням 
судових рішень неоднозначність правових норм відмічається в 
питаннях не лише юрисдикційного, а й суб’єктного, предметного 
характеру, наслідком чого є неузгодженість та системні недоліки 
законодавчих актів та судової практики в цих питаннях. Зазначене 
створює штучні перепони у реалізації особою суб’єктивного права на 
отриманння судового захисту порушеного права під час виконання 
судового рішення органами та особами, наділеними повноваженнями 
примусового виконання рішень суду, які відіграють головну роль у 
досягненні кінцевої мети здійснення цивільного судочинства.  

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
цивільного процесу Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Гусаров К.В. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_699/ed_2020_12_04/pravo1/T161404.html?pravo=1#_blank
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Чоломбитько Ю.О., 
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 
аспірантка кафедри земельного та аграрного права 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  

НА ЗЕМЛЮ У ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА 
В результаті переходу нашої держави до ринкової економіки 

з’являється право приватної власності на землю і як наслідок нові 
суб’єкти такого права - фізичні та юридичні особи.  

Земля важливий та невід’ємний об’єкт ринкових відносин в 
Україні. Сільське господарство один з основних видів економічної 
діяльності України, а експорт сільськогосподарської продукції складає 
майже половину від усіх продуктів.  

Запорукою функціонування ринкової економіки визначається 
належне врегулювання земельних правовідносин в сфері обігу земель 
сільськогосподарського призначення, що передбачає створення 
законодавчої бази як для реалізації права власності на землю, так і 
створення механізмів захисту такого права. 

Актуальність досліджуваного питання зумовлюється відсутністю 
повного та всебічного врегулювання правовідносин, зокрема щодо 
підстав виникнення права власності на землю у юридичних осіб 
приватного права.  

Відповідно до частини 2 статті 78 Земельного кодексу України 
право власності на землю набувається та реалізується на підставі 
Конституції України, цього Кодексу, а також інших законів, що 
видаються відповідно до них. Стаття 82 Земельного кодексу України 
передбачає наступний не вичерпний перелік підстав виникнення права 
власності на землю юридичних осіб: а) придбання за договором 
купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими 
угодами; б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного 
капіталу; в) прийняття спадщини; г) виникнення інших підстав, 
передбачених законом. 

Серед особливостей права власності на землю у юридичних осіб 
можна виокремити правовідносини щодо земель 
сільськогосподарського призначення, правовідносини із іноземним 
суб’єктом (юридичною особою нерезидентом). 
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Так, відповідно до перехідних положень Земельного кодексу 
України до 01.01.2024 року забороняється купівля-продаж або 
відчуження в інший спосіб на користь юридичних осіб земельних 
ділянок, які перебувають у приватній власності і віднесені до земель 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам 
земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського 
господарства, а також земельних часток (паїв).  

Що стосується юридичних осіб не резидентів, їм забороняється 
мати у власності земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення. Це обмеження також стосується юридичних осіб, 
створених за законодавством України, але учасниками (засновниками) 
або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, які не є 
громадянами України. 

Крім того, існує вичерпний перелік випадків існування права 
власності на землю у юридичної особи нерезидента, а саме лише щодо 
земель - у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів 
нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із 
здійсненням підприємницької діяльності в Україні; за межами 
населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна. 

Набуття права власності на земельні ділянки здійснюється за 
наявності визначених законом підстав. Однією з таких підстав, яка 
походить з принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та 
нерухомості на ній, що передбачена як земельним, так і цивільним 
законодавством, є набуття права власності на нерухомість, яка 
розташована на такій земельній ділянці. Так, у разі придбання 
нерухомості на земельній ділянці, земельна ділянка слідує за такою 
нерухомістю та набувається у власність разом, окрім випадку, при 
якому набувач за законом не може мати право власності на земельну 
ділянку. У такому разі до нього переходить право користування 
земельною ділянкою, на якій розташований жилий будинок, будівля 
або споруда, на умовах оренди. І хоча цей принцип безумовно є 
досягненням інституту права власності, на практиці існує чимало 
проблем щодо його втілення. Як то різні процедури щодо оформлення 
права власності та нерухомість та земельну ділянку під нею. 

Особливою підставою набуття права власності на земельну 
ділянку для юридичних осіб є приватизація цілісного майнового 
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комплексу, у складі якого є земельна ділянка. В такому випадку 
відповідно земельна ділянка як складова об’єкту приватизації 
переходить у власність разом із іншими складовими майнового 
комплексу. Натомість, у разі приватизації окремої нерухомості, яка не 
входить у склад єдиного майнового комплексу постає питання щодо 
земельної ділянки під такою нерухомістю. І якщо така земельна ділянка 
перебуває у користуванні, то відповідно користування переходить до 
нового власника будівлі, який її приватизував. Але що робити у 
випадку, якщо така земельна ділянка перебуває у власності держави або 
державного підприємства, щодо нерухомого майна якого відбувається 
приватизація? 

Із того факту, що вимога статті 120 Земельного кодексу України, 
щодо кадастрового номеру земельної ділянки як істотної умови 
договору купівлі-продажу нерухомості не поширюється на об’єкти 
державної власності, що підлягають продажу шляхом приватизації, 
можна зробити висновок, що принцип єдності юридичної долі 
земельної ділянки та нерухомості на ній не працює у випадку 
приватизації такої нерухомості. Тоді постає питання, земельна ділянка 
під такою нерухомістю підлягає приватизації в окремому порядку чи 
існує можливість придбати таку земельну ділянку.  

На сьогодні відповідно до абзацу 2 частини 8 статті 128 
Земельного кодексу України визначено, що укладання договорів 
купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що 
підлягають приватизації, здійснюється відповідно до порядку, 
визначеного частиною першою цієї статті. 

Натомість, порядок продажу земельних ділянок, який міститься 
у частині першій зазначеної статті, не поширюється на земельні 
ділянки, на яких знаходяться об’єкти  приватизації.  Тобто, відсильна 
норма фактично не працює.  

Таким чином, порядок набуття права власності на земельні 
ділянки, на яких розташовані об’єкти приватизації, відсутній, що 
видається неприпустимим та вимагає внесення відповідних змін до 
чинного законодавства.  

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

ЧИ СУБ’ЄКТ ЦИВІЛІСТИКИ? 
Позитивна й негативна позиції з питання визначення 

господарської діяльності всіляко пов’язують господарське право з 
цивільним. Перша позиція визначає самостійну галузь права із власним 
нормативно-правовим інструментом, як вважають І.Г. Побірченко, В.В. 
Лаптєв та В.К. Мамутов; друга, з точки зору Р.О. Халфіної, – сукупність 
норм цивільного (приватного) й адміністративного (публічного) права. 
Доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук 
України В.С. Щербина виділяє й третю – комплексну – позицію, за якою 
господарське право являє собою сукупність зібраних норм основних 
галузей права, які зводяться до єдиного предмету правового 
регулювання, а саме господарської діяльності. 

Поняття «юридична особа», «підприємницькі товариства», 
«приватні підприємства», «фермерське господарство» закріплені у 
статтях 80 та 84 ЦК та статтях 113 і 114 ГК відповідно. Та чи 
ототожнюються вони насправді? 

Вузький приватно-правовий підхід до підприємницьких та інших 
господарських відносин застарів щонайменше на 100 років. Приватне 
право ґрунтується на непідпорядкуванні суб’єктів один одному, воно не 
регулює вертикальні відносини за участі держави та інших органів 
влади. Але саме такі відносини значною мірою складають зміст сучасних 
підприємницьких відносин. Подекуди зрозуміти, де закінчується 
приватне право та починається публічне у цих відносинах, складно, а 
тому законодавство у цій сфері комплексне, а не суто приватно-правове. 
Критеріями, які дозволяють застосовувати до значного переліку 
організаційно-правових форм юридичних осіб поняття «підприємницька 
юридична особа приватного права», є наявність між засновниками та 
юридичною особою специфічного правового зв’язку майнового 
характеру, зумовленого створенням таких юридичних осіб з метою 
отримання прибутку шляхом об’єднання майнових вкладів засновників 
на основі установчих документів. Розробка правової конструкції поняття 
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«підприємницька юридична особа приватного права» дає змогу не лише 
привести до спільного знаменника правове регулювання статусу всіх 
організаційно-правових форм таких юридичних осіб, але й більш 
рельєфно виокремити специфіку їхніх індивідуалізаційних ознак, тобто 
ознак кожної їх організаційно-правової форми. Окрім того, варто 
погодитися із сучасними провідними теоретиками щодо пріоритетності 
якісного термінологічного апарату для забезпечення ефективності 
механізму правового регулювання окремих інститутів. 

Як зазначає докторка юридичних наук В.С. Мілаш, 
представниками юридичної особи можуть бути законні представники, 
якими відповідно до статті 92 ЦК України є органи юридичної особи, 
через які вона набуває суб’єктивні права та здійснює юридичні 
обов’язки. Представницьку роль можуть виконувати й відокремлені 
підрозділи, що належать до структури юридичної особи, яка наділила їх 
повноваженнями на вчинення від її імені юридично значущих дій, а 
також суб’єкти, з якими юридична особа перебуває у «зовнішніх» 
представницьких відносинах, оформлених відповідними договорами чи 
разовою довіреністю. Наявність паралельного регулювання однакових за 
правовою природою приватних відносин є недоцільним. Від того, що 
зобов'язання названі в ГК України господарськими зобов'язаннями, а 
штрафні санкції — господарськими санкціями, їх правова природа не 
змінилася. Вони все одно залишаються зобов'язальними відносинами 
кредитора і боржника — двох автономних рівноправних суб'єктів. 

З 16 січня 2003 року, коли були прийняті Верховною Радою 
України Господарський і Цивільний кодекси України, залишається 
дискусійним питання: суб’єктом господарського чи цивільного права є 
підприємство? Як далі створювати ТОВ, оформляти ФОП, кооперативи, 
уникати збитків та максимізовувати прибутки тощо? «Проблема 
неузгодженості організаційно-правових форм в Україні та необхідність 
їхнього перегляду (уніфікації) існує не перший рік. Організаційно-
правові форми юридичних осіб визначено у ГК України та інших 
спеціальних законах, які регулюють ту чи іншу сферу діяльності. 
Скасування ГК матиме очевидний наслідок – зникнення правового 
регулювання певних організаційно-правових форм», – зауважив адвокат 
Юрій Колос. Кажучи лаконічною мовою, немає кодифікації – немає 
форм – немає державного регулювання економіки. 

«Легітимність правопорядку у сфері господарювання 
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безпосередньо пов'язана з відповідністю фактичного стану 
впорядкованості господарських відносин економічним потребам і 
сформованим на їх грунті законним інтересам, що мають бути 
реалізовані в межах господарського обороту. Кожній системі 
господарювання притаманна власна конфігурація економічних потреб, 
зумовлена рівнем розвитку національної економічної системи та 
ступенем її інтеграції у глобальний економічний простір. Визнання 
об'єктами правової охорони приватних інтересів, сформованих на грунті 
індивідуальних потреб суб'єктів господарювання, повинно 
супроводжуватися законодавчою формалізацією реальних механізмів і 
засобів їх реалізації», – зазначила В.С. Мілаш. Безперечно, кожне 
підприємство має місію захищати власні інтереси, регламентувати план 
розвитку, забезпечувати економічне зростання у державному 
регулюванні господарської діяльності, керуватися Конституцією та 
законами України, дотримуватися принципів добросовісної конкуренції. 
А господарська діяльність є об’єктом регулювання скоріш 
Господарського, ніж Цивільного, кодексу України, адже саме 
Господарський кодекс, згідно з абзацем другим його преамбули, має на 
меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, 
розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності 
суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до 
вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський 
порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими 
економічними системами. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистентка кафедри 
господарського права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Ваксман Р.В. 

 
Дзюба С.Г., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри господарського права 
 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Концентрація законодавчих ініціатив на «великій приватизації» 
державного та комунального майна, поступове запровадження 
ринкових відносин у сфері житлово-комунальних послуг жодним 
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чином не відносить питання нормативно-правового забезпечення 
діяльності підприємств, установ, організацій державної/комунальної 
форми власності та регулювання функціонування 
державного/комунального сектору економіки вцілому на другий план. 
Навпаки, сучасні реалії, регулярне зростання вартості на послуги з 
теплопостачання, водопостачання, та відповідно пропорційне 
зростання цін на інші товари та послуги все більше нагадує про 
соціальний аспект, стратегічну значущість вищезазначених сфер 
суспільних відносин та критичну необхідність належного нормативно-
правового забезпечення їх функціонування. 

З положень ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема 
статтей 26, 28, 30, 43 вбачається, що ключовими функціями ОМС є 
регулювання суспільних відносин у сфері бюджету, тарифів та цін, 
створення та функціонування підприємств, установ організацій для 
забезпечення потреб населення у сфері житлово-комунальних послуг в 
межах відповідної територіальної громади.  

Існування такого роду дискреційних повноважень органів 
місцевого самоврядування є обгрунтованим та регламентованим в 
першу чергу Конституцією України (статті: 5,7 Основного закону), 
відповідно, станом на сьогоднішній день переважна відповідальність за 
функціонування та розвиток ефективної системи надання житлово-
комунальних послуг, інших господарсько-економічних систем 
місцевого значення покладається на органи місцевого самоврядування 
населення, їх службових/посадових осіб. 

Однак, станом на сьогоднішній день практична реалізація даних 
положень в переважній більшості не приносить бажаного результату. 
Комунальний сектор економіки держави, на даному етапі розвитку, 
повністю залежить від кадрового забезпечення місцевих органів влади 
та в сукупності складається з результатів роботи сотень територіальних 
громад, які фактично не взаємодіють між собою. Крім того, не можна 
виключати політичний аспект, який має значний вплив на 
функціонування окремих регіонів/громад. Як наслідок – критичний 
дисбаланс між економічним розвитком та системами житлово-
комунальної інфраструктури, матеріально-технічного забезпечення 
комунальних підприємств, установ, організацій між 
регіонами/територіальними громадами України.  

В першу чергу вирішення даних проблем можна почати з 
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нормативно-правового регулювання основ взаємодії, комунікації, 
консультативного забезпечення та визначення стратегій діяльності 
органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, 
організацій з боку органів державної влади (які в переважній більшості 
мають в своєму розпорядженні більш професійний кадровий ресурс), 
оскільки станом на сьогоднішній день законодавство в даній сфері 
спрямовано переважно на контроль та не містить чітких механізмів 
організаційно-консультативного забезпечення, зокрема в установчих 
документах Кабінету міністрів України даній взаємодії присвячено 
занадто мале значення (ст. 20 та ст. 39 ЗУ «Про Кабінет Міністрів 
України»), без визначення процедур та постійно діючих механізмів.  

Відсутні будь які нормативно-правові акти, які б по аналогії із ЗУ 
«Про управління об`єктами державної власності» регламентували 
належне здійснення органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями комунальної форми 
власності повноважень щодо реалізації ефективного управління 
майном, ресурсами місцевого значення з метою задоволення 
суспільних потреб жителів відповідної територіальної громади та 
потреб держави вцілому.  

Розробка та прийняття системи законодавчих актів з умовними 
назвами: «Про комунальні підприємства», «Про комунальний сектор 
економіки», «Про управління об`єктами комунальної власності», «Про 
взаємодію органів державної влади та місцевого самоврядування у 
сфері економіки», тощо, які б включали в себе процедурні питання та 
порядки взаємодії, обміну досвідом кадрами, розробки спільних 
програм та стратегій економічного розвитку між органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями комунальної форми власності безумовно 
сприятимуть розвитку комунального сектору економіки та ефективній 
реалізації ресурсів місцевого значення.  

Під час розробки даних законопроектів доречно буде розглянути 
питання про запровадження ряду інститутів по практичній участі 
кваліфікованих кадрів, спеціалістів у галузі економіки, тощо в роботі 
підприємств комунальної форми власності, зокрема це можуть бути 
«наглядові ради» (по аналогії із ЗУ «Про управління об`єктами 
державної власності»).  

Важливим завданням нормативно-правового регулювання 
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суспільних відносин у даній сфері є створення реально діючих 
механізмів НЕ декларативного характеру, наприклад – запровадження 
обов`язкової участі представників профільних міністерств, державних 
підприємств, інших кваліфікованих спеціалістів за рахунок 
державного/місцевого бюджету в роботі органів місцевого 
самоврядування, підприємств комунальної форми власності, 
безпосередньо на місцях, на короткостроковій платній/безоплатній 
основі з метою виявлення основних недоліків роботи та надання 
відповідних методичних рекомендацій, або навпаки – залучення 
представників органів місцевого самоврядування до роботи на 
короткостроковій основі в профільних міністерствах, державних 
підприємствах, тощо, з метою підвищення кваліфікації та розвитку 
кадрового потенціалу органів та підприємств місцевого значення.  

З метою недопущення зловживань, тиску на органи місцевого 
самоврядування та недобросовісного втручання в роботу підприємств 
комунальної форми власності з боку вищезгаданих «спеціалістів-
представників міністерств/державних підприємств», вищезазначеними 
законопроектами повинен бути чітко регламентований їх правовий 
статус, консультативно-дорадчий характер роботи, обмеженість 
контрольних функцій  тощо.  

Крім того, буде доречним розглянути питання про таємницю та 
заборону даним «спеціалістами-представниками» розголошувати 
інформацію про  незначні виявлені порушення в роботі тих чи інших 
органів/підприємств комунальної форми власності, за умови їх 
подальшого виправлення/неповторення, тощо.  

Проблеми ефективного функціонування окремих органів 
місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ 
організацій комунальної форми власності, незважаючи на їх локальний 
характер діяльності, не можна вважати проблемами окремої 
територіальної громади, оскільки з результатів діяльності залежить 
рівень функціонування та забезпечення соціальних потреб держави в 
цілому.   

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри 
господарського права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Задихайло Д.В.  
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Дорошенко Э.А., 
Учреждение образования «БИП – Университет права 

и социально-информационных технологий», 
4 курс, группа ПВ-181, 
(Республика Беларусь) 

 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
КАК УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Одним из важнейших понятий науки гражданского права и 
гражданского законодательства является понятие субъектов права, т.е. 
лиц, выступающих в качестве участников имущественных и личных 
неимущественных отношений, регулируемых этой отраслью права. 

К числу субъектов гражданско-правовых отношений относятся в 
первую очередь люди – члены общества, которые именуются 
физическими лицами. К физическим лицам как субъектам 
правоотношений гражданского законодательства относятся: граждане, 
иностранные лица, лица без гражданства и бипатриды – лица с 
двойным гражданством. 

Для того, чтобы физическое лицо стало равноправным субъектом 
гражданского оборота, оно должно обладать гражданской 
правосубъектностью. Правосубъектность – это социально-правовая 
возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений, 
которую образует единство правоспособности и дееспособности 
физических лиц. 

Гражданское законодательство закрепляет понятие 
правоспособности как способность иметь гражданские права и нести 
обязанности, которые признаются в равной мере за всеми гражданами. 
Наличие правоспособности не зависит от возраста, физических или 
умственных способностей гражданина. Она характеризуется полным 
равенством, реальностью прав и гарантиями их осуществления.   

В свою очередь дееспособность признается как способность 
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. В отличие от правоспособности, дееспособность не 
может быть равна для всех граждан, поскольку при установлении 
объема дееспособности законодательство учитывает интеллектуальные 
и психические способности человека. 
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Гражданин как участник гражданских правоотношений обладает 
рядом общественных и естественных признаков и свойств, которые 
определенным образом индивидуализируют его и влияют на его 
правовое положение. В свою очередь под средствами 
индивидуализации понимают определенные свойства и признаки, 
служащие публично-правовым интересам различения одного 
гражданина от другого. Как правило, к наиболее важным средствам 
индивидуализации физических лиц относят имя, место жительства и 
акты гражданского состояния. Однако, некоторые ученые-правоведы 
указывают, что к признакам и свойствам, индивидуализирующим 
физических лиц, следует отнести: имя, гражданство, возраст, семейное 
положение, пол. 

Имя гражданина, под которым он приобретает и осуществляет 
права и обязанности, включает его фамилию, собственное имя и 
отчество, если иное не вытекает из законодательства. Гражданский 
кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) предусматривает в 
отношении граждан право перемены имени, а также возможность 
использовать псевдоним (вымышленное имя). 

Cледует отметить, что необходимость различать 
(индивидуализировать) каждого человека не только по внешним 
признакам его лица и тела, но и посредством имени, выявилась с 
момента формирования общества. Так, известный отечественный 
цивилист XIX в. И.А. Покровский писал, что имя является 
обозначением личности; оно отличает человека от других и связывает 
с собой всю совокупность представлений о внешних и внутренних 
качествах его носителя. Естественно поэтому, что рост личности, рост 
индивидуального самосознания неизбежно должен привести к 
возрастанию той ценности, которая приписывается имени как 
таковому. Чем богаче внутреннее содержание личности, тем более 
дорожит она своим именем и тем нежелательнее для нее какое-нибудь 
злоупотребление или смешение. Совершенно очевидно, что в данном 
случае под ценностью имени понимается нематериальное благо, 
которое принадлежит человеку на основании закона от рождения. 

Имя гражданина является основным, но недостаточным 
средством индивидуализации личности, т.к. оно не способно 
гарантировать однозначную идентификацию физического лица из 
совокупности иных. В связи с этим особую значимость приобретает 
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правильное понимание «места жительства гражданина» как второго 
основного средства индивидуализации личности. 

Место жительства – это одно из условий возникновения, 
осуществления и защиты гражданских прав и обязанностей, с 
которыми законодательство связывает ряд важных юридических 
последствий. В соответствии с п. 1 ст. 19 ГК местом жительства 
гражданина признается место нахождения (адрес) жилого помещения, 
право владения, распоряжения и пользования которым возникло у 
гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, 
либо населенный пункт, где этот гражданин постоянно или 
преимущественно проживает, а при невозможности установить такое 
место – место жительства (при его отсутствии – место пребывания), 
указанное в документе, удостоверяющем личность, либо другом 
документе о регистрации, либо место нахождения имущества этого 
лица. 

Третьим индивидуализирующим гражданина признаком 
являются акты гражданского состояния – действия и события, с 
которыми законодательство связывает возникновение, изменение и 
прекращение прав и обязанностей гражданина. Данные факты 
являются юридически значимыми не только для гражданина, но и 
государства, поэтому подлежат государственной регистрации. 

Ст. 43 ГК устанавливает перечень актов гражданского состояния, 
которые подлежат регистрации государством: рождение; заключение 
брака; установление материнства и (или) отцовства; усыновление 
(удочерение); смерть; перемена фамилии, собственного имени, 
отчества; расторжение брака в случаях, предусмотренных 
законодательством о браке и семье. 

Следует отметить, что граждане – это «естественные» субъекты: 
их появление в гражданском обороте и выбытие из него предрешают 
естественно-биологические процессы рождения и смерти, а не 
юридические процедуры. Разумеется, закон, преследуя те или иные 
цели, устанавливает и в отношении граждан те или иные юридические 
регистрационные процедуры (начиная с регистрации рождения и 
заканчивая регистрацией смерти), однако все они не предпосылка и не 
условие появления нового субъекта права, а следствие его появления. 
Поэтому если по каким-то причинам гражданин не будет 
зарегистрирован нигде, он все равно остается субъектом гражданского 
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права. 
Таким образом, одним из важнейших субъектов гражданского 

права является физическое лицо. Необходимой составляющей для его 
полноценного участия в правовых отношениях является 
индивидуализация. Гражданско-правовую индивидуализацию 
физических лиц необходимо рассматривать как процесс выделения 
личности по определенным формальным социально-юридическим 
признакам, имеющим правовое значение, отличающим ее от других 
людей и характеризующим физическое лицо как обособленного, 
юридически самостоятельного, полноправного субъекта гражданско-
правовых отношений. 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
юридических дисциплин Могилевского филиала «БИП – 
Университет права и социально-информационных технологий» 
Петров Д.Н. 
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Учреждение образования «БИП – Университет права 
и социально-информационных технологий», 

4 курс, группа ПВ-181 
(Республика Беларусь) 

 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
КАК УЧАСТНИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Одним из важнейших понятий науки гражданского права и 
гражданского законодательства является понятие субъектов права, т.е. 
лиц, выступающих в качестве участников имущественных и личных 
неимущественных отношений, регулируемых этой отраслью права. 

К числу субъектов гражданско-правовых отношений относятся в 
первую очередь люди – члены общества, которые именуются 
физическими лицами. К физическим лицам как субъектам 
правоотношений гражданского законодательства относятся: граждане, 
иностранные лица, лица без гражданства и бипатриды – лица с 
двойным гражданством. 

Для того, чтобы физическое лицо стало равноправным субъектом 
гражданского оборота, оно должно обладать гражданской 
правосубъектностью. Правосубъектность – это социально-правовая 
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возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений, 
которую образует единство правоспособности и дееспособности 
физических лиц. 

Гражданское законодательство закрепляет понятие 
правоспособности как способность иметь гражданские права и нести 
обязанности, которые признаются в равной мере за всеми гражданами. 
Наличие правоспособности не зависит от возраста, физических или 
умственных способностей гражданина. Она характеризуется полным 
равенством, реальностью прав и гарантиями их осуществления.   

В свою очередь дееспособность признается как способность 
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. В отличие от правоспособности, дееспособность не 
может быть равна для всех граждан, поскольку при установлении 
объема дееспособности законодательство учитывает интеллектуальные 
и психические способности человека. 

Гражданин как участник гражданских правоотношений обладает 
рядом общественных и естественных признаков и свойств, которые 
определенным образом индивидуализируют его и влияют на его 
правовое положение. В свою очередь под средствами 
индивидуализации понимают определенные свойства и признаки, 
служащие публично-правовым интересам различения одного 
гражданина от другого. Как правило, к наиболее важным средствам 
индивидуализации физических лиц относят имя, место жительства и 
акты гражданского состояния. Однако, некоторые ученые-правоведы 
указывают, что к признакам и свойствам, индивидуализирующим 
физических лиц, следует отнести: имя, гражданство, возраст, семейное 
положение, пол. 

Имя гражданина, под которым он приобретает и осуществляет 
права и обязанности, включает его фамилию, собственное имя и 
отчество, если иное не вытекает из законодательства. Гражданский 
кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) предусматривает в 
отношении граждан право перемены имени, а также возможность 
использовать псевдоним (вымышленное имя). 

Cледует отметить, что необходимость различать 
(индивидуализировать) каждого человека не только по внешним 
признакам его лица и тела, но и посредством имени, выявилась с 
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момента формирования общества. Так, известный отечественный 
цивилист XIX в. И.А. Покровский писал, что имя является 
обозначением личности; оно отличает человека от других и связывает 
с собой всю совокупность представлений о внешних и внутренних 
качествах его носителя. Естественно поэтому, что рост личности, рост 
индивидуального самосознания неизбежно должен привести к 
возрастанию той ценности, которая приписывается имени как 
таковому. Чем богаче внутреннее содержание личности, тем более 
дорожит она своим именем и тем нежелательнее для нее какое-нибудь 
злоупотребление или смешение. Совершенно очевидно, что в данном 
случае под ценностью имени понимается нематериальное благо, 
которое принадлежит человеку на основании закона от рождения. 

Имя гражданина является основным, но недостаточным 
средством индивидуализации личности, т.к. оно не способно 
гарантировать однозначную идентификацию физического лица из 
совокупности иных. В связи с этим особую значимость приобретает 
правильное понимание «места жительства гражданина» как второго 
основного средства индивидуализации личности. 

Место жительства – это одно из условий возникновения, 
осуществления и защиты гражданских прав и обязанностей, с 
которыми законодательство связывает ряд важных юридических 
последствий. В соответствии с п. 1 ст. 19 ГК местом жительства 
гражданина признается место нахождения (адрес) жилого помещения, 
право владения, распоряжения и пользования которым возникло у 
гражданина по основаниям, установленным законодательными актами, 
либо населенный пункт, где этот гражданин постоянно или 
преимущественно проживает, а при невозможности установить такое 
место – место жительства (при его отсутствии – место пребывания), 
указанное в документе, удостоверяющем личность, либо другом 
документе о регистрации, либо место нахождения имущества этого 
лица. 

Третьим индивидуализирующим гражданина признаком 
являются акты гражданского состояния – действия и события, с 
которыми законодательство связывает возникновение, изменение и 
прекращение прав и обязанностей гражданина. Данные факты 
являются юридически значимыми не только для гражданина, но и 
государства, поэтому подлежат государственной регистрации. 
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Ст. 43 ГК устанавливает перечень актов гражданского состояния, 
которые подлежат регистрации государством: рождение; заключение 
брака; установление материнства и (или) отцовства; усыновление 
(удочерение); смерть; перемена фамилии, собственного имени, 
отчества; расторжение брака в случаях, предусмотренных 
законодательством о браке и семье. 

Следует отметить, что граждане – это «естественные» субъекты: 
их появление в гражданском обороте и выбытие из него предрешают 
естественно-биологические процессы рождения и смерти, а не 
юридические процедуры. Разумеется, закон, преследуя те или иные 
цели, устанавливает и в отношении граждан те или иные юридические 
регистрационные процедуры (начиная с регистрации рождения и 
заканчивая регистрацией смерти), однако все они не предпосылка и не 
условие появления нового субъекта права, а следствие его появления. 
Поэтому если по каким-то причинам гражданин не будет 
зарегистрирован нигде, он все равно остается субъектом гражданского 
права. 

Таким образом, одним из важнейших субъектов гражданского 
права является физическое лицо. Необходимой составляющей для его 
полноценного участия в правовых отношениях является 
индивидуализация. Гражданско-правовую индивидуализацию 
физических лиц необходимо рассматривать как процесс выделения 
личности по определенным формальным социально-юридическим 
признакам, имеющим правовое значение, отличающим ее от других 
людей и характеризующим физическое лицо как обособленного, 
юридически самостоятельного, полноправного субъекта гражданско-
правовых отношений. 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
юридических дисциплин Могилевского филиала «БИП – 
Университет права и социально-информационных технологий» 
Петров Д.Н. 
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Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 
АГРОХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

Аграрний сектор в економіці України посідає важливе місце. 
Однією з тенденцій розвитку агробізнесу є поглинання малих та 
середніх підприємств агрохолдингами. Кількість агрохолдингових 
компаній збільшується завдяки простим умовам входження на ринок 
сільськогосподарської продукції і подальшого функціонування. Не 
останню роль у цьому процесі відіграє механізм оподаткування 
агрохолдингів.  

Вітчизняне податкове законодавство створює для аграріїв втричі 
менше податкове навантаження, ніж для інших галузей економіки.  

Агрохолдинги належать до платників єдиного податку четвертої 
групи. Відповідно до пп. 4 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу 
України до четвертої групи суб’єктів господарювання, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності – 
відносяться сільськогосподарські товаровиробники, у т. ч. юридичні 
особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Ставка єдиного 
податку для четвертої групи у 2021 р. складає 0,19–6,33 відсотків 
нормативно-грошової оцінки 1 га землі залежно від різновиду земель. 
Законодавець неодноразово намагався скасувати цю пільгову систему, 
проте агрохолдинги змогли відстояти свої інтереси.  

Якщо звернутися до дослідження «Топ 200 найбільших компаній 
України за сумою сплати податкових платежів за 2020 рік», що 
проводилося журналом «Рейтинг», то можна побачити, що до цього 
списку ввійшли тільки чотири компанії з аграрної галузі: ТОВ 
«Вінницька птахофабрика» та ПрАТ «Зернопродукт МХП» (належать 
холдингу МХП), ПрАТ «АПК–Інвест», ПАТ «Сільськогосподарська 
виробнича фірма «Агротон». Дві останні також є холдингами. 
Водночас слід зауважити, що аграрний сектор у структурі ВВП України 
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становить 11–13 відсотків, а серед усіх аграрних компаній знайшлося 
лише чотири, які потрапили до цього рейтингу.  

Ще одна проблема оподаткування агрокорпорацій полягає в 
тому, що податки від їх діяльності сплачуються до загальнодержавного 
рівня, а не в місцеві бюджети. Це відбувається тому, що холдинги, 
поглинаючи малі та середні підприємства, перетворюють їх на 
структурні підрозділи та не реєструють за місцем розташування 
орендованих земельних ділянок. Податки найчастіше сплачуються за 
місцем реєстрації материнських компаній, тобто у великих містах.  

Для вирішення зазначених проблем науковці пропонують різні 
шляхи. Так, Ю.В. Карпишин і Л.В. Сус говорять про доцільність 
зберегти спрощену систему оподаткування для сільськогосподарських 
товаровиробників, які входять до складу агрохолдингу, але лише на 
певні види діяльності: садівництво, овочівництво та виноградарство, 
тваринництво. Свою позицію науковці аргументують тим, що там 
знаходиться найбільше робочих місць в аграрному секторі (близько 80 
відсотків), а також тим, що тваринництво виробляє продукцію з 
доданою вартістю. Решту агрохолдингів дослідники пропонують 
залишити на загальній системі оподаткування. Також науковці 
розробили класифікацію господарств за обсягом землі на дрібні сімейні 
фермерські господарства (обробляють до 100–150 га. землі), 
фермерські господарства й середні сільськогосподарські підприємства 
(функціонують у межах одного населеного пункту або громади) і великі 
господарства та агрохолдинги (функціонують у межах декількох 
населених пунктів). Для перших двох груп, на думку авторів, треба 
залишити спрощену систему оподаткування, а останню перевести на 
загальну систему.  

Учений Д.І. Дема пише про важливість запровадження 
соціального податку, що буде залишатися на місцях фактичної 
діяльності холдингів. Його ставка повинна становити не менше 1 
відсотка від нормативної оцінки одиниці площі сільськогосподарських 
угідь. Ще один варіант вирішення проблеми, запропонований 
науковцем А.Г. Борщем, полягає в укладанні угод під час організації 
холдингів між управлінською (материнською) компанією, дочірніми 
підприємствами та місцевими органами влади. У таких договорах 
можна закріпити положення про відповідальність сторін і контроль 
агропідприємств з боку адміністрації, обов’язок агрохолдингів брати 
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участь у розвитку соціальної сфери сільської місцевості тощо.  
Отже, можна зробити висновок, що діяльність агрохолдингів 

супроводжується певними проблемами у частині оподаткування. Їх 
вирішення може відбутися шляхом включення до спеціального режиму 
оподаткування таких складових як вид діяльності підприємства і його 
розмір, а також шляхом запровадження соціального податку, що буде 
забезпечувати надходження коштів до місцевих бюджетів.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, асистент кафедри 
земельного та аграрного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Покальчук М. Ю.  
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ВІРТУАЛЬНА ВАЛЮТА: ЇЇ ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Актуальність проблеми обумовлена тим, що сучасний 
фінансовий світ відкриває для себе абсолютно новий інструмент, що не 
має аналогів на ринку, – віртуальні активи, які називають інколи 
грошима, криптовалютою чи іншими цінностями. 

Існує безліч думок фахівців, науковців та політиків щодо 
існування та застосування криптовалюти. Інколи вони діаметрально 
протилежні. Одні вважають віртуальні гроші чимось складним для 
розуміння та для правового регулювання, інші – проривом у світі 
економіки та фінансів. Існують навіть теорії щодо можливості 
використання віртуальної валюти у відмиванні або фінансуванні 
тероризму. Інші ж наголошують на неминучості поширення такої 
валюти. Однак беззаперечним є те, що світ сучасних технологій щодня 
змінюється та розвивається, а тому потребує від учасників гнучкості, 
адаптивності та передового сприйняття для загального добробуту та 
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світлого майбутнього. 
Сьогодні існує чимало різновидів віртуальних грошей, однак 

найвідомішим є біткоїн. Особливість його полягає в неможливості 
підробки, оскільки така валюта – це захищений набір даних за 
допомогою  варіативних криптографічних методів, тому таку валюту 
називають криптовалютою. Біткоїн з’явився у 2009 році, винахідником 
вважається Сатоші Накамото. На честь нього навіть була названа 
найменша частина біткоїна, яку взагалі можна передати – 
0,00000001 BTC. Достеменно світові невідомо, чиє ім'я насправді 
ховається за псевдонімом, також невідома одна це людина, чи група. 
Взагалі термін «біткоїн» утворився шляхом поєднання двох слів: bit - 
віртуальна мінімальна одиниця комп'ютерної пам'яті і coin - монета. 
Таким чином, Bitcoin можна перевести як «віртуальна монета». Така 
валюта , як і інші криптовалюти, фахівці вважають грошима нового 
тисячоліття, оскільки вони кардинально відрізняються і від державних 
фінансових систем і від сервісів електронних платежів 
(WebMoney, PayPal тощо). 

Біткоїн є обмеженим в своїй кількості. Загалом видобути 
можливо лише  21 мільйон Btc. З моменту,коли був здобутий перший 
блок біткоїна, в системі був запущений зворотний відлік, по 
досягненню якого емісія буде повністю припинена. За попередніми 
даними, таку кількість криптомонет буде видобуто до 2033 року. 
Станом на сьогодні в світі вже існує 16,5 мільйонів. Завдяки цьому 
вартість біткоїна невпинно зростає, стрімке підвищення ціни можна 
побачити з 2017 року. Якщо порівнювати біткоїн з іншими валютними 
цінностями, то найближчим буде золото або срібло, бо його властивості 
дещо подібні саме до дорогоцінних металів. Така валюта не має під 
собою матеріального еквіваленту, а лише записи у спеціальній базі 
даних. 

Провідною ідеєю віртуальних грошей було створення такої 
валюти, яка працюватиме на принципі прозорості та неможливості 
знецінення. Метою було вільне поширення. Слід зазначити, що на 
відміну від звичайних грошей, біткоїн не може знецінитися, не може 
бути додатково надрукуваним або контролюватися. Важливим також є 
те, що переказ такої валюти є анонімним та миттєвим за умови 
приєднання до мережі. Взагалі вся система функціонує за допомогою 
технології BlockChain – це ланцюжок  блоків, який містить в собі дані. 
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Він збудований за певною схемою. Ланцюжок стає дедалі більше, 
виконуючи функції розподілу та класифікації бази даних. Вона 
необхідна для виконання транзакції біткоїнів по всій системі. 

Створення блоків здійснюється одночасно «майнерами» по 
всьому світу, після чого відправляються в базу. Тобто всі операції, що 
виконувалися з кожним блоком Bitcoin, прямують до відкритої бази 
даних. Таким чином, перевірка транзакції bitcoin доступна кожному 
користувачеві системи. Всі блоки пов'язані між собою і внести зміни до 
бази неможливо. Реєстри бази даних розташовані не на одному 
комп'ютері, а на тисячах машинах людей, що працюють в системі. 
Реєстр постійно оновлюється в автоматичному режимі, поповнюючись 
інформацією про нові здобуті блоки, і скоєні транзакції. 

Криптовалюта як один із віртуальних активів є складною 
системою інформаційно-технологічних процедур, що заснована на 
децентралізованому механізмі емісії та обігу. Проблемою з точки зору 
права є те, що у законодавстві більшості країн світу, а також в Україні, 
статус криптовалюти чітко не визначений, однак прямо добування та 
обіг віртуальних валют не заборонений на законодавчому рівні. 
Нещодавно ситуація з правовим визначенням категорії «віртуальні 
активи» змінилася, оскільки було законодавчо визначено таке поняття. 
Разом з цим, ситуація з правовим статусом таких активів досі 
залишається неоднозначною та не регулюється нормами національного 
права. 

Серед науковців єдиного підходу до змісту поняття «віртуальний 
актив», «цифровий актив»,«віртуальні валюти» або «криптовалюта» 
немає. Досить часто віртуальний актив або цифровий актив 
ототожнюють із поняттям «криптовалюта», проте цифровий 
(віртуальний) актив, за справедливим зауваженням, як ширше поняття 
через закладену в нього суть, є інформаційним ресурсом, похідним від 
права на цінність і таким, що обертається в розподіленому реєстрі у 
вигляді унікального ідентифікатора, що дозволяє говорити про новий 
об’єкт цивільних правовідносин – право на користування інформацією, 
похідною від права на цінність. 

Складність правового статусу криптовалюти віртуального активу 
в Україні полягає в тому, що криптовалюта не підпадає під визначення 
електронних грошових коштів, яке зазначається в ст. 15 Закону України 
«Про платіжні системи й переказ коштів в Україні», а також не підпадає 
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під визначення платіжної системи, яке міститься в п. 29 ст. 1 
зазначеного Закону. Віртуальна валюта також не є річчю (товаром), 
готівкою або безготівковими грошима, бездокументарними цінними 
паперами або майновими правами. Крім того, в криптовалют відсутні 
ознаки документа, у зв’язку із чим вона не може визнаватися грошовим 
сурогатом відповідно до визначення,що міститься в Законі України 
«Про Національний банк України». Складна природа й правова 
невизначеність криптовалют не дозволяє ототожнити її з будь яким із 
суміжних понять (грошові кошти, валюта, валютна цінність, платіжний 
засіб, електронні гроші, цінні папери, грошовий сурогат тощо). 

Як висновок, слід зазначити, що існує безліч підходів, думок та 
теорій щодо криптовалют, а також їх правового регулювання та 
майбутнього їхнього  впливу на світову економіку та ринок. 

Існує безліч проблем із правовим визначенням віртуальних валют 
та способом захисту прав на таку цінність через складність природи 
криптовалюти, оскільки ії не можна віднести ні до документів, ні до 
грошових коштів, ні до цінних паперів на правовому рівні. Однак, 
абсолютно точно можна сказати, що криптовалюта – нове, можливо, ще 
не цілком вивчене, складне в деякому для розуміння та для правового 
захисту і регулювання на законодавчому рівні, однак революційне та 
архіважливе явище, всебічне вивчення якого, поступово наближає нас 
до бажаних рівнів розвитку у всіх сферах суспільного життя. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри фінансового 
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ПРЕДМЕТ И ОСНОВАНИЕ ИСКА В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ 

Большинство гражданских дел, рассматриваемых судами, – это 
дела искового производства. Так, в 2020 г. судами Республики Беларусь 
всего рассмотрено с вынесением решения 176 766 гражданских дел, из 
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которых 126 928 дел – дела искового производства, что составляет 
71,8 % от общего количества рассмотренных судами гражданских дел. 
Исковое производство возбуждается по иску заинтересованного лица. 
В теории гражданского процессуального права бесспорно выделение 
двух элементов иска – предмета и основания. ГПК Республики 
Беларусь не содержит определения понятия «предмет иска», однако 
данный термин часто упоминается в тексте кодекса.  

По вопросу определения понятия «предмет иска» мнения 
учёных-правоведов расходятся, что в свою очередь может породить 
коллизии в трактовке некоторых норм права. Так, статья 243 ГПК 
Республики Беларусь содержит обязательное указание на то, что 
предмет иска должен быть чётко сформулирован в исковом заявлении, 
что по сути своей может вызвать трудности из-за отсутствия единого 
подхода к вопросу об определении понятия «предмет иска». По мнению 
Т.В. Сысуева под предметом иска понимают конкретное материально-
правовое требование истца к ответчику, относительно которого истец 
просит постановить судебное решение. Предмет иска определяется 
истцом и формулируется им в исковом заявлении. В предмете иска 
выражается юридический интерес истца. Если в исковом заявлении 
предмет иска чётко не указан, суд оставляет исковое заявление без 
движения и предлагает истцу указать или уточнить предмет иска. 

Однако, по нашему мнению, указанный подход далеко не 
универсален, поскольку он плохо согласуется со структурой исков о 
признании и преобразовании правоотношений (если считать, что 
требование о признании права может быть обращено лишь к суду) и, 
кроме того, будет способствовать предъявлению тождественных исков, 
ведь иногда изменение формулировки материально-правового 
требования будет представлять собой, по сути, предъявление 
тождественного иска. Несмотря на то, что в подавляющем большинстве 
случаев суды ссылаются на подобное понимание предмета иска, иногда 
можно встретить практическое воплощение подхода, который был 
предложен М.А. Гурвичем, который определял предмет иска как 
спорное материально-правовое отношение, из которого возникло 
требование истца к ответчику, т. е. указанное истцом субъективное 
право и соответствующая ему обязанность либо гражданское 
правоотношение в целом, о которых суд должен вынести решение. 
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Одна из основных и наиболее распространённых концепций о 
понимании термина «основание иска» заключается в следующем: 
основанием иска является совокупность юридических фактов, 
имеющих непосредственное отношение к предмету иска (то есть 
фактическое основание) и правовых норм (юридическое основание). В 
соответствии с основанием суд устанавливает наличие у заявителя 
(истца) права на удовлетворение его требования (как полное, так и 
частичное). 

Нормы белорусского законодательства не содержат чёткого 
определения «предмета» и «основания» иска, хотя данные термины 
прямо упоминаются в законе. О содержании понятия «предмет иска» 
можно судить лишь косвенно, анализируя ч. 6 п. 19 постановление 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 27 
мая 2011 г. № 6 «О некоторых вопросах рассмотрения дел в 
хозяйственном суде первой инстанции», в котором зафиксировано, что 
«изменение предмета иска (заявления) означает изменение 
материально-правового требования истца (заявителя) к ответчику 
(заинтересованному лицу)», «изменение основания иска (заявления) 
означает изменение тех обстоятельств, на которых истец (заявитель) 
основывает свое требование к ответчику (заинтересованному лицу)». 
При этом к числу актов законодательства о судопроизводстве в судах, 
рассматривающих экономические дела, постановления Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь не относятся. 

Нормы законодательства Украины также на уровне 
постановлений Пленумов высших судебных инстанций содержат ряд 
положений, которые в достаточной мере позволяют раскрыть 
содержание предмета иска. Например, п. 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда Украины «О применении норм гражданского 
процессуального законодательства, регулирующих производство по 
делу до судебного рассмотрения» от 12.06.2009 г. № 5 содержит 
следующие положения: «В частности, у истца суд должен выяснить 
предмет иска (что конкретно требует истец), основание иска (чем он 
обосновывает свои требования) и содержание требования (какой 
способ защиты своего права он выбрал). [...] Поскольку основанием 
иска являются фактические обстоятельства, приведенные в заявлении, 
то указание истцом конкретной правовой нормы в обоснование иска не 
является определяющим при решении судом вопроса о том, каким 
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законодательством следует руководствоваться при разрешении спора». 
То есть Верховный Суд Украины определяет «предмет иска» как 
конкретное требование истца, а основание иска – как обстоятельства, 
которые обосновывают требование. 

Вышеупомянутые толкования совпадают с требованиями к 
исковому заявлению, к которым, согласно положениям статьи 119 
Гражданского процессуального кодекса Украины, относятся 
содержание исковых требований и изложение обстоятельств, которыми 
истец обосновывает свои требования. 

Согласно положениям пункта 3.12 Постановления Пленума 
Высшего хозяйственного суда Украины «О некоторых вопросах 
практики применения Хозяйственного процессуального кодекса 
Украины судами первой инстанции» от 26.12.2011 года № 18, понятия 
«предмет» и «основание» иска трактуются следующим образом: «Под 
предметом иска подразумевается определенное материально-правовое 
требование истца к ответчику, в отношении которого истец просит 
принять судебное решение. Основание иска составляют 
обстоятельства, которыми истец обосновывает свои требования по 
защите права и охраняемого законом интереса». Таким образом, 
Пленум Высшего хозяйственного суда Украины определяет «предмет» 
иска как материально-правовое требование, а «основание» иска – как 
все обстоятельства, которыми обосновывается такое требование. 

Мы считаем, что есть необходимость внести большую ясность в 
правового регулирование исследуемого вопроса и на уровне 
законодательного акта в процессуальных кодексах закрепить точное 
понятие терминов «предмет» и «основание» иска. Для этого 
национальные гражданские процессуальные кодексы следует 
дополнить статьей, поместив в неё дефинитивные процессуальные 
нормы, закрепляющие в обобщенном виде признаки юридических 
понятий «предмет иска» и «основание иска» (основываясь на широком 
понимании предмета иска, предложенного М.А. Гурвичем): «Предмет 
иска – обозначенное в исковом заявлении спорное материально-
правовое отношение, из которого возникло требование истца к 
ответчику, т. е. указанное истцом субъективное право и 
соответствующая ему обязанность либо гражданское правоотношение 
в целом, непосредственно включающее в себя способ защиты 
субъективных прав и (в необходимых случаях) прямое указание  на 
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материальный предмет иска, о которых суд должен вынести решение»; 
«Основание иска – обстоятельства, на которых истец (заявитель) 
основывает свое требование к ответчику (заинтересованному лицу)». 

По нашему мнению, предложенное легальное определение 
понятий «предмет иска» и «основание иска» может положительно 
отразиться на эффективности работы судебных органов Беларуси и 
Украины и уменьшить временные затраты на рассмотрение и 
разрешение гражданских дел. 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 
Матюк В. В. 

 
Сисоєнко М.С., 

Університет митної справи та фінансів, 
ННІ права та міжнародно-правових відносин, 2 курс 

 
ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  

ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ 
У сучасному світі, де панує Інтернет, соціальні мережі стали 

важливою частиною підприємницької діяльності. Вони є одним із 
найпотужніших інструментів бізнесу. 17 березня 2021 року компанія 
GlobalLogic опублікувала дослідження, в ході якого виявилося, що у 
2021 році кількість користувачів соціальних мереж в Україні досягла 
26 мільйонів, на цей час у них зареєстровані 60 відсотків населення 
країни. Нині соціальною мережею Instagram користуються 14 мільйонів 
українців, соціальною мережею Facebook – 16 мільйонів українців 
відповідно. Тому продаж товарів та послуг у соцмережах зараз дуже 
популярні. Коли товар чи послуги мають попит серед споживачів, 
виникає необхідність реєстрації торговельної марки, аби зменшити 
кількість підробок і не підірвати репутацію бренду. 

Відповідно до статистики Soul Partners, Baker Tilly Україна та 
Aequo за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна 
економіка України» було проведено дослідження ринку e-commerce в 
Україні за 2020 рік. Результати виявилися дійсно цікавими. З початку 
пандемії COVID-19, обсяг ринку зріс на 41% та сягнув $4 млрд, що 
становить 8,8% від загального обсягу роздрібної торгівлі. Протягом 
наступних п'яти років прогнозується зростання у два рази. Фактори, які 
вплинули на зростання ринку електронної комерції в Україні: 
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збільшення рівня проникнення Інтернету в населенні; обмеження, 
пов'язані з пандемією COVID-19, крім того зросла довіра серед 
користувачів до цифрових платіжних систем. Тому наразі постають 
питання: «Як можна зробити свій бізнес серед мільйонів інших людей 
у соціальних мережах та яким чином його захистити?» Торговельні 
марки – відмінний спосіб виділитися серед конкурентів та забезпечити 
захист бізнесу. 

Згідно з частиною першою ст. 492 ЦК України, торговельною 
маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація 
позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що 
виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що 
виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями 
можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, 
комбінації кольорів. Відповідно до ч.1 ст. 494, набуття права 
інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується 
свідоцтвом. Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва на торговельну 
марку, може вимагати усунення з товару, його пакування і незаконно 
використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею 
настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених 
зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею 
настільки, що їх можна сплутати.  

Потреба в вивченні цієї проблеми у нашій країні, з огляду на 
статистику користувачів соцмереж, є дуже актуальною і потребує 
правового регулювання, тому що часто в онлайн-магазинах можна 
побачити підробки або копії, що в залежності від виду товару, можуть 
загрожувати життю і здоров’ю особи, зокрема це стосується 
косметичних засобів. Товари, що продаються на Facebook, в Instagram і 
в WhatsApp, повинні відповідати політикам цих соцмереж щодо 
торгівлі. Крім того, товари, які продаються на Facebook, повинні 
відповідати нормам спільноти Facebook, а товари, що продаються в 
Instagram, – правилам спільноти Instagram. Покупці та продавці також 
несуть відповідальність за дотримання всіх застосовних законів та 
норм. Недотримання таких законів і норм може призвести до різних 
наслідків, наприклад, до видалення оголошень та іншого контенту, 
відхилення марок товарів, тимчасового або безстрокового припинення 
доступу до одного або всіх функцій Facebook, Instagram або WhatsApp 
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для торгівлі. У разі систематичної публікації контенту, який порушує 
їх політику, вони можуть вжити додаткові заходи щодо облікового 
запису особи. Відповідно до норм спільноти Facebook, оголошення не 
повинні містити контент, що порушує право на інтелектуальну 
власність третіх осіб, у тому числі авторські права або права щодо 
зареєстрованих знаків для товарів і послуг. До таких порушень, серед 
інших, відноситься реклама або продаж підроблених товарів, 
наприклад, товарів, що копіюють торговельні марки (назви або 
логотипи) та/або відмінні риси товарів іншої компанії з метою 
імітувати оригінальний товар. Забороняються підробки, імітації чи 
копії брендових товарів або публікації з пропозиціями товарів, які 
можуть ввести споживачів в оману щодо їх походження, спонсорської 
підтримки або зв'язку таких товарів із певними компаніями. Facebook 
визнає порушення прав на торговельні марки, якщо: «Торговельна 
марка власника використовується без дозволу на сайті; торговельна 
марка використовується у комерційних цілях або якщо це використання 
може ввести в оману споживачів щодо ресурсу, схвалення чи 
належності товарів чи послуг людини». Будь-яка людина може 
повідомити про порушення через онлайн-форму Facebook або 
електронною поштою. Платформа в кінцевому підсумку видалить 
контент, який явно порушує права на торговельну марку, перш ніж 
надати користувачеві контактну інформацію та деталі вашої скарги. 
Адміністрація Facebook особливо підкреслює, що вона не в змозі 
вирішувати суперечки між третіми особами, і в кінцевому підсумку 
може не мати можливості видалити контент, що розглядається, якщо 
судом буде прийнято інше рішення. Таким чином, платформа дає 
можливість врегулювати суперечку, але сама не втручається в саму 
суть суперечки, залишаючи це на розсуд третіх осіб та їх юристів. 

Щодо соцмережі Instagram, наявність професійного облікового 
запису дозволить підприємцям розширити видимість та охоплення 
брендованих матеріалів. Зрозуміло, що варто захищати торговельні 
марки на цьому ресурсі. Instagram, як і Facebook, не уповноважений 
вирішувати суперечки між третіми особами, які пов'язані з 
торговельними марками та потребують глибокого аналізу, але може 
видалити неприйнятний контент. У таких випадках керівництво 
спільноти рекомендує звертатися безпосередньо до третьої особи, яка, 
порушує права власника, або розв’язувати питання юридичним 
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шляхом, наприклад, через суд. Але водночас ця платформа детально 
розбирає кожне звернення зі скаргами. В Instagram можна подати 
скаргу за допомогою онлайн-форми, що викладена у довідковому 
центрі. 

Можна дійти до висновку, що політика соцмереж направлена на 
блокування та обмежування контенту, направленого на порушення 
прав щодо торговельних марок, але тільки якщо судом не буде 
встановлено інше. Для розв’язання даної проблеми, потрібно 
законодавчо закріпити більш суворі санкції на платформах, які вона 
зможе здійснювати самостійно, без рішення суду, наприклад, довічне 
блокування облікового запису магазину, який здійснює імітацію, 
підробку або копію конкретного товару. 

Отже, захист торговельних марок у соціальних мережах є дійсно 
важливим, оскільки тягне за собою такі наслідки, як: порушення чесної 
конкуренції серед виробників, підрив репутації магазину чи сервісу, 
втрата лояльності клієнтів, що призводить до зменшення продажу, 
також уповільнення інноваційно-технологічного розвитку, зниження 
рівня правової обізнаності серед населення. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 
цивільного, господарського та екологічного права Університету 
митної справи та фінансів Мінченко А. О. 

 
Чумисова А.С., 

Учреждение образования «БИП – Университет права 
и социально-информационных технологий», 

4 курс, группа ПВ-181 
(Республика Белорусь) 

 
К ВОПРОСУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ 
Договор дарения является одним из старейших договоров 

гражданского права. Еще со времен римского права дарение 
признавалось одним из оснований возникновения права собственности. 
В римском праве, под дарением, признавался договор, по которому 
даритель, предоставлял одаряемому, вещи или право. Считалось, что 
предоставление происходило с целью проявления щедрости в пользу 
одаряемого.  
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В римском праве на протяжении всего его существования не 
происходило ограничений предмета договора дарения. В содержание 
предмета данного договора включалась даже возможность 
дарственного обещания. Данный факт свидетельствует о 
консенсуальном признаке договора дарения. Стоит также отметить, что 
в римском праве было указание на безвозмездный характер договора 
дарения (что в последствии перешло и в наше гражданское 
законодательство), что повлияло на установление специальных правил 
регулирования договора дарения в части ответственности дарителя, а 
также отмены дарения. 

В цивилистике считалось, что всякое дарение является 
безвозмездным договором, направлено на увеличение имущества 
одаряемого, и уменьшение имущества дарителя. Дарение – это сделка, 
которая основана только на взаимном согласии сторон. Дарение не 
переходит в плоскость правового регулирования, до момента принятия 
предлагаемого дара лицом одаряемым. В данном случае дарение 
признается двустороннем договором.  

Также встречаются точки зрения, по поводу правовой природы 
договора дарения, согласно которым следует различать договоры 
дарения как институт обязательственного права (в нем на основе 
соглашения сторон возникает обязательство дарителя передать дар 
одаряемому), при этом не признается договором то дарение, когда 
имеется лишь факт передачи вещи, который непосредственно 
порождает право ответственности у лица, получившего эту вещь в дар. 
В этом случае при отсутствии соглашения сторон, а также 
вытекающего из него обязательства по передаче вещи, факт ее 
передачи представляется самостоятельным основанием возникновения 
права собственности, т. е. имело место безвозмездное отчуждение 
права собственности, которое, не охватывалось понятием договора 
дарения. На сегодняшний день такой подход к оценке правовой 
природы дарения имеет право на существование. 

В целом, говоря о гражданском законодательстве 
дореволюционного периода, можно указать на то, что выделялось 
несколько особых видов дарения, к которым в частности относилось 
дарование, исходящее от государя, предметом которого являлась 
государственная недвижимости переданная в собственность или во 
временное пользование. Также выделялось дарение между членами 
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семьи и близкими родственниками. Именно тогда получило свое 
распространение приданное, ныне не регулируемого 
законодательством.  

В советский период договор дарения конструировался как 
реальный, а его предметом могли выступать лишь вещи. Нормативно-
правовое регулирование области договора дарения было совершенно 
не разработанным в рассматриваемый период времени, ведь в 
Гражданском кодексе дарению были посвящены всего две статьи. 
Можно вести речь о том, что резко сужалась сфера применения 
договора дарения.  

Основываясь на исторических фактах, можно сделать вывод, что 
государство вело такую политику в области гражданско-правового 
регулирования, которая характеризуется направленностью на 
сокращение объемов частного имущества, и тем самым оправдывалось 
ограничение объемов массы дарения. 

В современном гражданском праве договора дарения выделяют в 
отдельный тип договорных обязательств, что обусловлено наличием 
некоторых отличительных признаков, дающих возможность 
квалифицировать его в таком качестве. В числе таких признаков можно 
назвать: безвозмездность, безусловность, намерение одарить, 
уменьшение имущества дарителя, увеличение имущества одаряемого, 
согласие одаряемого на принятие дара. Для отнесения сделки к 
дарению необходимо одновременное наличие всех 
вышеперечисленных признаков. 

Перечисленные особенности дарения по советскому праву 
указывают на то, что сфера распространения данного вида отношений 
была ограничена законом. Также следует отметить, что с помощью 
такого регулирования рассматриваемого института, государство 
пыталось установить контроль за перемещением материальных благ, 
принадлежащих гражданам, а не совершенствовать правовую базу 
безвозмездных отношений, что и затрудняло дальнейшее развитие 
института дарения в период советской власти. 

В настоящее время Гражданский кодекс Республики Беларусь 
(далее – ГК) предусматривает целую главу, посвящённая дарению, 
которая выгодно отличается от ранее действовавших норм, как своей 
разработанностью, так и содержанием. 
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Согласно п. 1 ст. 543 ГК, по договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное 
право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или 
обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом. 

В отличие от ранее действовавших норм, согласно которым 
договор дарения признавался реальным и считался заключенным в 
момент передачи имущества, ГК предусматривает возможность 
заключения договора дарения наряду с реальным и консенсуальным 
способом. 

Консенсуальный договор дарения порождает обязательство 
передать дар одаряемому в момент, не совпадающий с моментом 
заключения договора, то есть – в будущем. Таким образом, договор 
дарения с обязательством передачи дара – односторонний договор, так 
как обязанность возникает только у одной стороны (дарителя). 

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или 
имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной 
обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и 
связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (п. 
2 ст. 545 ГК) и содержит ясно выраженное намерение совершить в 
будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу 
либо освободить его от имущественной обязанности. 

Таким образом, момент заключения договора дарения может и не 
совпадать с моментом передачи дара. Дарение имеет место и тогда, 
когда даритель передает вещь, и тогда, когда он только обязуется 
передать вещь. Институт дарения в советском законодательстве 
значительно отличался от рассматриваемого института 
дореволюционного законодательства. В целом можно сделать вывод о 
том, что дарение претерпевало значительные изменения в правовом 
регулировании на различных исторических этапах и в различных 
социально-экономических условиях жизни общества.  

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
юридических дисциплин Могилевского филиала БИП Петров Д.Н. 
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ПАНЕЛЬ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
НАУК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛУ 

 
Сметаніна Н. В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., доцент кафедри 
кримінології та кримінально-виконавчого права 

 
ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
На сьогодні однією з актуальних проблем, яка потребує 

ретельного вивчення, є проблема домашнього насильства. Ця проблема 
виходить на перший план наукового дослідження, поряд з вивченням 
організованої злочинності та міжнародного тероризму. 

За матеріалами Жіночого консорціуму ННД США, від 
домашнього насильства в світі потерпає більше жінок, ніж від 
пограбувань, зґвалтування незнайомими та в автомобільних 
катастрофах, разом узятих. Кожні 9 секунд у світі жінка страждає від 
побоїв чоловіка чи того, з ким вона проживає. 32% вагітних жінок 
терплять побої. 90% дітей усвідомлюють насильство як таке, що 
спрямоване на їхню матір. За дослідженнями Інституту соціологічних 
досліджень НАН України 68% жінок (це, приблизно, 18 млн.) в Україні 
зазнають знущання в сім′ї, у тому числі 20% – часто (в основному, це 
побиття з боку чоловіка). 

Згідно з оцінками Світового Банку в індустріально розвинутих 
країнах у загальному показнику смертності жінок у віці 15-44 років 19% 
припадає на зґвалтування та насильство у сім’ї. Це означає, що кожна 
п’ята жінка, яка вмирає у цьому віці, помирає внаслідок травм і хвороб, 
що спричинені актами насильства. Щороку 600 жінок гинуть в Україні 
від домашнього насильства. Лише 10% з 1 млн жінок, які піддаються 
насильству, вирішують повідомляти про насильство.  

Новий Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» визначає чотири форми домашнього насильства: 
економічне насильство – форма домашнього насильства, що включає 
умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи 
документів або можливості користуватися ними, залишення без 
догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг 
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з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до 
праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного 
характеру; психологічне насильство – форма домашнього насильства, 
що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, 
приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на 
обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, 
якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи 
побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили 
емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди 
психічному здоров’ю особи; сексуальне насильство – форма 
домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального 
характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або 
стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, 
примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а 
також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої 
недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її 
присутності; фізичне насильство – форма домашнього насильства, що 
включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а 
також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, 
заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в 
небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному 
для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень 
насильницького характеру. 

Як показало авторське вивчення громадської думки про шкоду 
від домашнього насильства для населення України у 2020 році 
(опитування проводилось шляхом інтернет-анкетування у період з 
березня 2020 року по вересень 2021 року, нараховує 428 опитаних 
учасників віком від 14 до 59 років, які представляють всі регіони 
України), 93,7% опитаних учасників вважать домашнє насильство 
злочином. Варто зазначити, що 43,8% опитаних громадян зазначили, 
що їх турбує поширення випадків домашнього насильства. 

85,4% учасників опитування зазначили, що у 2020 році вони 
зазнали психологічного насильства, 39,3% – фізичного насильства, 18% 
– економічного насильства, 9% – сексуального насильства. На 
запитання: «Як вплинуло заподіянням Вам шкоди внаслідок 
домашнього насильства на Ваше подальше життя» 71,7% респондентів 
відповіли, що відчували тривалу депресію і душевні страждання, 30,3% 
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– погіршення відносин із родиною, 19,2% – хворіли, 12,1% – зазнали 
матеріальні труднощі, 4% – втратили роботу. 

Як бачимо, проблема домашнього насильства є актуальною для 
українського суспільства. Найбільше опитані учасники зазначали, що 
страждають саме від психологічного і фізичного домашнього 
насильства. Необхідним і важливим напрямком є проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення для полегшення ідентифікації 
випадків домашнього насильства і розуміння його форм. 

 
Кулик К.Д., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., асистент кафедри кримінології 
 та кримінально-виконавчого права 

 
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОВЕДЕННЯ 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ 
Відповідно до ч. 3 ст. 5 Конвенції Організації Об’єднаних Націй 

проти корупції кожна Держава-учасниця повинна періодично 
проводити оцінку відповідних правових інструментів й 
адміністративних заходів з метою визначення їх адекватності з точки 
зору запобігання корупції та боротьби з нею. У зв’язку з цим набуває 
актуальності запровадження системи оцінки ефективності реалізації 
антикорупційної політики в державі.  

У 2013 р. було прийнято наказ Міністерством юстиції України та 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України «Про 
національну систему оцінки рівня корупції» від 30.09.2013 р. № 
2055/5/1153, яким було передбачено впровадження комплексної 
національної системи оцінки рівня корупції. Ця система мала 
ґрунтуватися на зборі, аналізі та узагальненні таких даних: 
статистичної звітності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері 
протидії корупції; інформації про виконання органами державної влади 
заходів щодо запобігання та протидії корупції; результатів 
соціологічних досліджень, що проводяться науково-дослідними та 
соціологічними інституціями, з питань поширення корупції; інформації 
про поширеність корупції, одержаної з інших джерел (наприклад, 
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експертні оцінки, результати тематичних наукових досліджень тощо). 
Збір, аналіз та узагальнення зазначених вище даних мав проводити 
спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики у 
рамках підготовки щорічного звіту про результати проведення заходів 
щодо запобігання і протидії корупції. Проте, нормативний акт, яким 
встановлювалася така діяльність є застарілим і потребує реформування, 
оскільки спирається на Закон України «Про засади запобігання і 
протидії корупції», що давно втратив чинність. 

На сьогодні, центральним органом виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, який формує та реалізує державну 
антикорупційну політику є Національне агентство з питань запобігання 
корупції (далі - НАЗК), правовий статус якого закріплений Законом 
України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Саме 
на цей орган покладено обов’язок підготовки та подання до Кабінету 
Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад 
антикорупційної політики. На виконання цього завдання НАЗК, згідно 
зі ст. 11 Закону, проводить аналіз наступних даних: стану запобігання 
та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції; статистичних 
даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації 
щодо корупції в Україні. Також НАЗК розробляє проекти 
Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, 
здійснює моніторинг, координацію та оцінку ефективності виконання 
Антикорупційної стратегії. Окрім цього, НАЗК має широкі 
повноваження з: організації проведення досліджень з питань вивчення 
ситуації щодо корупції; здійснення моніторингу та контролю за 
виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них осіб; контролю та перевірки 
декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких 
декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів 
декларування; координації в межах компетенції, методичне 
забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності 
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання 
та виявлення корупції; залучення громадськості до формування, 
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реалізації та моніторингу антикорупційної політики та інші. 
Як бачимо, національне законодавство вже оперує такими 

поняттями як «моніторинг», «аналіз стану корупції», «контроль за 
виконанням актів законодавства», «оцінка рівня корупції», 
«антикорупційна експертиза», однак, воно досі не містить 
законодавчого визначення антикорупційного моніторингу.  

Під антикорупційним моніторингом Берднікова К. розуміє 
науково обґрунтовану комплексну планову діяльність уповноважених 
суб’єктів і учасників зі збору, узагальнення, аналізу та оцінки 
інформації, що стосується ефективності антикорупційного 
законодавства та заходів, що використовуються державою проти 
корупції, стану правозастосовної практики у сфері протидії корупції, 
сприйняття та оцінки рівня корупції інститутами громадянського 
суспільства, а також діяльності з проведення антикорупційної 
експертизи нормативно-правових актів. Основними завданнями 
антикорупційного моніторингу є: розробка та впровадження 
антикорупційних планів боротьби з корупцією; виявлення та 
нейтралізація умов корупції; оцінка ефективності діяльності 
відповідальних органів; оцінка рівня корупції; перевірка нормативно-
правових актів на наявність корупціогенних факторів; профілактика 
проявів корупції; підготовка звітів щодо запобігання та протидії 
корупції; планування покращення напрямів антикорупційної політики 
тощо. 

Таким чином, законодавство Україні містить різні форми 
проведення антикорупційного моніторингу. Значна частина цих 
процедур здійснюється Національним агентством з питань запобігання 
корупції як центральним органом виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, який формує та реалізує державну антикорупційну політику. 
Проте, у проведенні антикорупційного моніторингу можуть брати 
участь й інші органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від 
форми власності, а також наукові й експертні організації, громадські 
об’єднання, засоби масової інформації та фізичні особи. 
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Апенок А.Г.,  
Национальный центр законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, 
младший научный сотрудник 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОБОСНОВАННЫЙ 

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ИЛИ УВОЛЬНЕНИИ  
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Исследование опыта правового регулирования уголовной 
ответственности за нарушения норм законодательства о труде в 
зарубежных государствах позволило выявить общую тенденцию, 
направленную на либерализацию законодательства в рассматриваемой 
области.  

Уголовная ответственность является крайним (исключительным) 
средством, с помощью которого государство реагирует на факты 
противоправного поведения в целях охраны общественных отношений, 
если она не может быть обеспечена должным образом с помощью 
правовых норм иной отраслевой принадлежности.  

Применение данного вида юридической ответственности 
наименее характерно за нарушения норм законодательства о труде по 
ряду объективных причин: сочетание государственного и договорного 
регулирования трудовых отношений; наличие самостоятельных 
отраслевых видов ответственности (дисциплинарная и материальная), 
которые способствуют обеспечению производственно-
технологической, исполнительской и трудовой дисциплины; широкое 
применение социального диалога; функционирование механизмов 
мирного разрешения как индивидуальных, так и коллективных 
трудовых споров и т.д.  

Указанные выше отличительные особенности правового 
регулирования трудовых отношений, способствую урегулированию 
вопросов, возникающих в рамках таких отношений с помощью 
различных механизмов, не прибегая к уголовной ответственности.  

Вместе с этим отдельные нарушения законодательства о труде 
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затрагивают основные права и свободы сторон трудового отношения, 
восстановление которых невозможно без механизма государственного 
принуждения. Поэтому в целях обеспечения законности, 
справедливости, гуманизма, равенства перед законом, виновной 
ответственности физических лиц, а также повышения правосознания и 
правовой культуры, воспитание в духе соблюдения законодательства, 
международных договоров Республики Беларусь и иных 
международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 
Беларусь, за отдельные нарушения норм законодательства о труде 
должна быть предусмотрена уголовная ответственность. 

С учетом выше указанной тенденции по либерализации 
законодательства в сфере ответственности за нарушения норм 
законодательства о труде, а также неотъемлемости уголовной за 
отдельные проступки, при выработке перспективных направлений 
развития законодательства должен быть выработан компромиссный 
подход. 

В целом, белорусский подход соответствует общей 
направленности уголовного закона по рассматриваемому вопросу в 
государствах-членах ЕАЭС. Уголовно-правовой защите подлежат 
отношения, связанные с проведением забастовок, вопросы приема на 
работу и увольнения отдельных категорий работников и охрана труда.  

Вместе с этим, в отличие, например, от государств-членов ЕАЭС, 
белорусский уголовный закон носит фрагментарный характер в 
вопросе правовой защиты социально уязвимым категориям 
работников. Обобщено, к указанным группам в законодательстве 
зарубежных государств относят: беременных женщин, женщин, 
имеющей детей в возрасте до трех лет, одиноких родителей, лиц 
предпенсионного возраста, лиц с инвалидностью, 
несовершеннолетних, лиц и т.д.  

Поэтому в контексте совершенствования белорусского 
уголовного закона, полагаем, должен быть рассмотрен вопрос о 
расширении уголовно-правовой защиты трудовых прав отдельных 
категорий работников, в частности, лиц с инвалидностью. 

Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 424-З 
была ратифицирована «Конвенция о правах инвалидов» (заключенная 
в г. Нью-Йорке 13 декабря 2006 г.). Что, в свою очередь, послужило 
отправной точкой развития нового этапа отношений государства и 
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общества к лицам с инвалидностью. В государстве принят 
Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь 
положений Конвенции о правах инвалидов на 2017 – 2025 годы, 
утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 13 июня 2017 г. № 451. Он основывается на Стандартных правилах 
обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятых согласно 
Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 20 декабря 1993 г. № 48/96, а также на положениях и 
принципах Конвенции о правах инвалидов, международных 
документов, ратифицированных в Республике Беларусь, и 
законодательства. 

Почти 575 тыс. жителей Республики Беларусь, или 6 процентов 
населения, имеют инвалидность. За последние 5 лет численность 
инвалидов увеличилась на 20 тыс. человек и продолжает расти. 

Обеспечение равных возможностей означает процесс, благодаря 
которому различные системы общества и окружающей среды, такие, 
как обслуживание, трудовая деятельность и информация, оказываются 
доступными всем, особенно инвалидам. Согласно Стандартному 
правилу № 7, государствам, организациям работников и нанимателям 
следует сотрудничать в реализации равноправной политики в области 
найма. Государствам следует активно поддерживать включение 
инвалидов в свободный рынок труда. 

Меры, направленные на оказание помощи людям с 
инвалидностью, включают трудовую реабилитацию. Реализация 
Национального плана ориентирована на принятие мер по обеспечению 
инвалидам наравне с другими гражданами доступа к труду. 

Мероприятия, закрепленные в Национальном плане, 
предусматривают работу по двум основным направлениям: 
совершенствование законодательства и принятие организационных 
мер по обеспечению реализации прав инвалидов во всех сферах 
жизнедеятельности. Большинство мероприятий Национального плана, 
касающихся совершенствования действующего законодательства, 
учтены при подготовке проекта Закона «О правах инвалидов и их 
социальной интеграции». 

В проекте Закона предусматривается создание дополнительных 
условий со стороны государства для обеспечения трудоустройства 
людей с инвалидностью путем введения института квотирования 
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рабочих мест для приема на работу данной категории граждан, 
совершенствования механизма адаптации инвалидов к трудовой 
деятельности, механизма финансирования и компенсации расходов 
нанимателей на создание рабочих мест для инвалидов. 

Согласно действующему законодательству о труде для людей с 
инвалидностью установлен ряд гарантий. В структуре Трудового 
кодекса Республики Беларусь имеется самостоятельная гл. 21, 
касающаяся особенностей регулирования труда инвалидов. Отказ в 
заключении трудового договора либо в продвижении по работе, 
расторжение трудового договора по инициативе нанимателя, перевод 
инвалида на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности 
не допускаются. Не допускается и расторжение трудового договора по 
инициативе нанимателя с инвалидами, проходящими медицинскую, 
профессиональную, трудовую и социальную реабилитацию в 
соответствующих организациях независимо от срока пребывания в них, 
за исключением случаев увольнения инвалидов по основаниям, 
признаваемым в соответствии с законодательными актами 
дискредитирующими обстоятельствами увольнения.  

С целью трудоустройства инвалидов и с учетом местных 
особенностей органы по труду, занятости и социальной защите, 
наниматели создают дополнительные рабочие места (в том числе 
специализированные), специализированные организации, цеха и 
участки для использования труда инвалидов (ч. 1 ст. 286 ТК).  

Наниматели обязаны создавать рабочие места (в том числе 
специализированные) для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
законодательством. Такой порядок определен в Законах Республики 
Беларусь «О предупреждении инвалидности и реабилитации 
инвалидов» (ст. 31) и «О социальной защите инвалидов в Республике 
Беларусь» (ст. 20), а также в Положении о порядке установления брони 
для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке 
труда, утверждено постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 ноября 2006 г. № 1595 и др. 

Таким образом, правовая защита и поддержка людей с 
инвалидностью относится к одному из приоритетных направлений 
государственной социально-экономической политики Республики 
Беларусь. В законодательстве о труде предусмотрены гарантии для 
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данной категории работников, в том числе, касающиеся приема на 
работу и увольнения. В целом, с учетом международных обязательств, 
можно справедливо сделать вывод о том, что белорусское 
законодательство будет развивать в направлении обеспечения 
равенства и поддержания лиц с инвалидностью. Предусматриваемая в 
проекте Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» 
система квотирования рабочих мест, предполагающая установление 
для нанимателей определенного обязательного количества рабочих 
мест, которые должны занимать инвалиды, также определяет важность 
обеспечения со стороны нанимателей занятости людей с 
инвалидностью. Поэтому полагаем, что законодателю следовало бы 
обратить внимание на уголовно-правовую охрану законности приема 
на работу и увольнения данной категории работников.  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, ведущий научный 
сотрудник отдела исследований в области гражданского, 
экологического и социального права Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
Чичина Е.В.  

 
Бобровник К.Л., 

Класичний приватний університет, 
аспірантка 

 
ЗАГАЛЬНОГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ  

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ, 

ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ 
МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ  

Сьогодні в нашій державі відбуваються євроінтеграційні процеси 
з укорінення засад розвитку соціальної демократичної та правової 
держави, що у  свою чергу мають бути реалізовані в усіх сферах та 
системах, зокрема в системі Державної кримінально-виконавчої 
служби України, яка за своїм змістом повинна відповідати цим  
вимогам. 

У основі будь-яких суспільно-правових явищ лежать певні 
принципи, які у свою чергу є загальними, керівними (основними, 
вихідними теоретичними, загальними нормативно-керівними) 
положеннями, що відображають політичну і соціально-економічну 
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природу державного устрою, закономірності розвитку суспільства, 
визначають політику держави в усіх сферах громадського життя, 
зокрема у сфері кримінально-виконавчих відносин. 

На думку Шкути О.О. принципи кримінально-виконавчого права, 
відображаючи сутність виконання покарань, є орієнтиром для 
учасників даних відносин, завдяки яким забезпечується процес 
виправлення і ресоціалізація засуджених. Водночас ці принципи 
містять ідеальні уявлення про реальну мету покарання, про результат 
цілеспрямованих зусиль органів і установ виконання покарань. 

Статтею 5 Кримінально-виконавчого кодексу України визначено, 
що кримінально-виконавче законодавство, виконання і відбування 
покарань  ґрунтуються на принципах невідворотності виконання і 
відбування покарань, законності, справедливості, гуманізму, 
демократизму, рівності засуджених перед законом, поваги до прав і 
свобод людини, взаємної відповідальності держави і засудженого, 
диференціації та індивідуалізації виконання покарань, раціонального 
застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної 
поведінки, поєднання покарання з виправним впливом, участі 
громадськості в передбачених законом випадках у діяльності органів і 
установ виконання покарань. 

Зважаючи на викладене вище, під принципами виправлення та 
ресоціалізації слід розуміти загальні керівні положення, ідеї, 
імперативні вимоги, які складають основу державної політики у сфері 
відбування покарань, характеризують її сутність і призначення в 
суспільстві і мають доктринальне вираження та нормативно-правове 
закріплення. 

Одним із найважливіших принципів є, безперечно, принцип 
законності, який є конституційним положенням, закріпленим у ряді 
статей Конституції України (ст.ст. 6, 8, 24 та ін.). Законність 
розглядається багатоаспектно: «принципи державного керівництва 
суспільством», «принцип поведінки всіх учасників суспільних 
відносин», «принцип здійснення владних державних функцій». Як 
зазначає А.Х. Степанюк, суб’єкти виконання і відбування покарання, 
учасники екзекутивної діяльності зобов’язані підкорятися вимогам 
кримінально-виконавчого законодавства. Поряд із цим законність, як 
принцип діяльності органів та установ виконання покарань, припускає 
також точне і суворе дотримання суб’єктами й учасниками діяльності з 
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виконання покарань Конституції України, інших законів, прийнятих на 
її основі, а крім того – і відомчих нормативних актів, що регулюють 
порядок виконання й умови відбування покарання. 

У свою чергу принцип гуманізму також  є один із центральних і 
основоположних принципів кримінально-виконавчого законодавства, 
виявляється він у різних напрямках і формах. Спираючись на цей 
принцип, гуманізм виконання покарання слід розуміти як виконавчу 
діяльність, яка не позбавлена людяного ставлення до засудженого.  

Гуманізм кримінально-виконавчої політики полягає в охороні 
інтересів суспільства і прав громадян від посягань з боку злочинців, 
індивідуалізації виконання покарання, в турботі про ресоціалізацію 
засуджених, у застосуванні до них в процесі виправного впливу 
гуманних засобів виправлення. 

Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарань 
полягає в створенні різних умов відбування покарання, в різному 
правовому положенні засуджених, заснованому на їх класифікації 
залежно від віку, статі, суспільної небезпеки і ступеня виправлення. 
При цьому забезпечується також і роздільне утримання засуджених 
різних груп, диференційований карально-виховний вплив щодо кожної 
категорії засуджених. Принцип індивідуалізації під час виконання 
покарань в установах виконання покарання базується не на групових, а 
на індивідуальних особливостях особи засудженого, які враховуються 
під час виконання ним покарання.  

Принцип демократизму пронизує всі галузі права, його правові 
інститути і норми. Соціальна суть демократизму полягає в тому, що він 
є виразом природи нашого суспільства, його політичної системи, 
характерною межею всіх сторін життєдіяльності нашої держави. 
Віддзеркаленням принципу демократизму у виправних колоніях 
мінімального рівня безпеки є підтримка і відновлення корисних 
соціальних зв’язків між засудженими та іншими членами суспільства. 
Також одним із важливих напрямків демократизації кримінально-
виконавчої системи є розширення гласності в їх діяльності. Гласність у 
цій сфері припускає перш за все висвітлення засобами масової 
інформації їх діяльності. Сьогодні відсутні будь-які підстави для того, 
щоб діяльність органів та установ виконання покарань залишалася 
закритою темою, перебувала поза зоною критики. Це пов’язано з тим, 
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що у своїй основі діяльність цих органів регламентована нормами 
кримінально-виконавчого законодавства, яке опубліковано у пресі. 

Принцип рівності засуджених перед законом базується на 
конституційному праві рівності громадян перед законом. Це 
виражається в  єдиному правовому положенні осіб, що відбувають 
конкретний вид покарання або перебувають в одних умовах відбування 
покарання у виправній колонії. Разом із тим рівність засуджених перед 
законом не означає рівність умов відбування покарання. Навпаки, вони 
індивідуалізуються залежно від цілого ряду чинників, як було 
визначено в принципі диференціації та індивідуалізації покарань.  

Таким чином, кримінально-виконавче право ґрунтується на 
засадах концентрованого відображення практики виконання покарань. 
Принципи кримінально-виконавчого права синтезують, узагальнюють 
уявлення, знання і поняття про сутність процесу виконання – 
відбування покарання. Вони об’єктивно зумовлені практикою 
виконання покарання й розроблені з урахуванням досягнень науки 
кримінально-виконавчого права. У свою чергу кримінально-виконавча 
політика держави та заходи її забезпечення повинні проводитися в 
суворій відповідності з принципами, визначеними у ст. 5 Кримінально-
виконавчого кодексу України. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор Шкута О.О. 
 

Лацько А.В., 
Національний  юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
аспірант кафедри кримінології 

та кримінально-виконавчого права 
 

ЗАСАДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ВОД 

Проблема забруднення навколишнього середовища займає 
центральне місце у житті не тільки нашої країни, а й усього світу. 
Сьогодні часто лунає з різних джерел про забруднення довкілля і про 
те, що раціональне та свідоме споживання ресурсів є метою людства. 

До середини XXI століття проблема браку прісної води може 
стати однією з найважливіших для населення нашої планети. Вода є 
вичерпним ресурсом, при цьому – як доведено висновками експертів 
ООН – понад 20% населення Землі страждає від нестачі води, придатної 



274 
 

для пиття та зрошування посівів. На сьогодні від браку води 
страждають близько 700 мільйонів людей – це жителі 43 країн світу. 
Учені підрахували, що до 2025 року ця цифра зросте до 3 мільярдів і 
більше. Тому постає нагальна потреба у збереженні та захисті водних 
ресурсів як на на світовому, так і державному рівнях. 

В Україні все гострішою стає проблема виснаження водних 
ресурсів внаслідок їхнього техногенного та антропогенного 
забруднення, що спричиняється як споживанням води в економічній 
діяльності, так і скидів забруднених вод.  

У Водній стратегії України до 2025 року серед основних водних 
проблем виділяють: природний дефіцит водних ресурсів, а також їх 
нерівномірний розподіл по території та в часі; виснаження водних 
ресурсів внаслідок великого обсягу водозабору для господарських 
потреб; значний обсяг забруднюючих речовин, що надходять у річки; 
надмірне регулювання річкового стоку, що спричиняє додаткові втрати 
води на випаровування, уповільнення водообміну і, як наслідок, 
погіршення якості води і деградації русел.  

Глобальна екологічна криза фактично стала сукупним 
результатом неефективної системи державного управління у сфері 
охорони навколишнього природного середовища в різних країнах світу 
та відсутності дієвої системи протидії правопорушенням у сфері 
екології, серед яких центральне місце займають екологічні злочини. 
Екологічна злочинність являє собою сукупність злочинів, що 
посягають на суспільні відносини у галузі охорони, використання і 
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки та 
завдають істотної шкоди навколишньому природному середовищу 
(довкіллю) або створюють загрозу її настання.  

Попередній кримінологічний аналіз сучасного стану і тенденцій 
екологічної злочинності в Україні свідчить, що всього 1,1 % 
правопорушень у сфері охорони вод складають структуру екологічної 
злочинності, що, на мою думку, свідчить про високу латентність цих 
правопорушень. Одним із видів злочинного забруднення довкілля є 
злочини у сфері охорони вод, що традиційно характеризуються 
невисокою облікованістю, – протягом останніх 15 років було виявлено 
366 злочини, більшість з яких належить до порушення правил охорони 
вод (ст. 242 КК України) – 87,4 %. При цьому за офіційними 
статистичними даними спостерігається відсутність тенденції до 
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зростання чи зменшення кількості правопорушень, передбачених ст. 
242 КК України.  

За мотивацією та метою вчинення екологічні правопорушення 
можна класифікувати на: 1) корисливі злочини, що вчиняються з метою 
отримання прибутку чи матеріальної вигоди; 2) екологічні 
правопорушення, що вчинюються посадовими особами внаслідок 
невиконання ними екологічного законодавства. Це - забруднення 
водойм та атмосферного повітря, забруднення моря речовинами, 
шкідливими для здоров´я людей або живих ресурсів моря, порушення 
законодавства про континентальний шельф України. Ці 
правопорушення можуть характеризуватися як значною тривалістю їх 
здійснення, так і ігноруванням встановлених нормативів у сфері 
охорони природи; 3) необережні злочини, до яких належать 
необережне забруднення водних об´єктів. Ці правопорушення 
вчиняються з причин ігнорування елементарних правил техніки 
безпеки. 

Характерною ознакою екологічних правопорушень є їхній 
груповий характер, наявні показники повторної кримінальної 
активності, а також вчинення цих правопорушень у стані сп’яніння.  
Так, за даними Т.В. Корнякової, «19,7 % аналізованих злочинів у сфері 
навколишнього природного середовища вчинено за попередньою 
змовою групою осіб».  

Щодо осіб, які вчиняють екологічні правопорушення, то їх 
розподіляють на такі типи: з агресивно-зневажливим ставленням до 
людини; з корисливо-егоїстичною мотивацією; з індивідуалістично-
анархічним ставленням до різних соціальних інститутів; з легковажно-
безвідповідальним ставленням до виконання різних правил техніки 
безпеки. За другим критерієм серед злочинців виокремлюють такі типи: 
випадкові; ситуаційні; нестійкі; злісні; особливо небезпечні. Однак, 
кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини, 
відзначається неоднорідністю, оскільки вона суттєво залежить від видів 
злочинів. 

Причинами вчинення таких злочинів є: прогалини та 
недосконалість законодавства; недосконала екологічна політика 
України та стан системи державного моніторингу навколишнього 
природного середовища; неузгодженість повноважень центральних і 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
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самоврядування у сфері охорони навколишнього природного 
середовища; відсутність ефективного механізму участі громадськості у 
протидії екологічній злочинності; високий рівень корупції в країні; 
низький рівень правової та екологічної культури населення; різке 
зниження рівня життя громадян, що супроводжується безробіттям, 
невиплатою заробітної плати, позбавленням соціальних пільг і 
спонукає їх до вчинення злочинів, пов'язаних із задоволенням їх 
природних життєвих потреб.  

Екологічна злочинність завдає істотної шкоди навколишньому 
середовищу та окремим його об’єктам, екологічній безпеці, створює 
реальну небезпеку життю та здоров’ю людей, тому слід впливати на 
детермінанти злочинних проявів у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, запобігти появі причин й умов вчинення 
екологічних правопорушень, а за можливості – усунення їхньої дії як 
на спеціально-кримінологічному, так і на індивідуальному рівні.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Лукашевич С.Ю. 

 
Панченко А.І., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

Інститут підготовки юридичних 
кадрів для Служби безпеки України, 

курсант, 1 курс, 3 група 
 

БІЛІ КНИГИ ТА ЇХ РОЛЬ  
У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

У сучасному світі здійснення правоохоронної діяльності, що 
пов’язана з певними обмеженнями прав і свобод громадян, повинно 
бути піддано контролю, одним з видів якого і є оприлюднення даних у 
«Білих книгах». 

Як зазначено у Великій українській юридичній енциклопедії 
(видавництво «Право», 2020 р., том 5), правоохоронна діяльність - одна 
з правових форм діяльності держави, яка здійснюється спеціально 
уповноваженими суб’єктами з метою захисту суспільних відносин від 
протиправних посягань і відновлення порушеного правопорядку 
шляхом застосування юридичних заходів впливу в точній  
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відповідності з законом і за неухильного дотримання встановленого 
порядку. 

А під поняттям «Біла книга» або «White paper» розуміється  
аналітичний документ, який описує завдання та логіку дій Уряду в 
певній галузі державної політики, створений для публічного 
обговорення із громадськістю і заінтересованими сторонами для 
подальшого впровадження органами  виконавчої влади, як зазначено у 
виданні Європейського інформаційно-дослідницького центру «Біла 
книга як документ державної політики». Також вказано, що Білі книги 
публікуються як розпорядчі документи та можуть включати коротку  
версію законопроекту, який планується прийняти, їх ціль – надання 
корисної інформації щодо певної проблеми та різні алгоритми дій в 
тому чи іншому питанні. Практика створення і використання Білих 
книг поширена в Європейському Союзі і охоплює різні питання: 
транспорт, охорона довкілля, захист прав споживачів, інформації тощо. 

Фахівці зазначають, що організації можуть використовувати Білі 
книги для того, щоб показати свою експертність в певній темі.  А для 
тих, хто не знає куди і як рухатись, Білі книги можуть стати цінним 
дороговказом з корисними порадами. Вони можуть слугувати для 
кращого розуміння проблеми, прийняття рішення щодо подальших дій, 
а також дозволяють організаціям представити пріоритети законодавчої 
діяльності  та визначити  відмінні  позиції  заінтересованих сторін  із 
спірних питань. 

Білі книги після їх видання повинні бути широко розповсюджені, 
для досягнення високого рівня поінформованості, публічного 
обговорення та отримання зворотної інформації. Як правило, вони 
поширюються серед всіх підрозділів уряду, судових органів та всіх 
заінтересованих сторін. 

Що стосується звітування спеціальних служб (розвідки, Служби 
безпеки України тощо), а також правоохоронних органів, таких як 
Національна гвардія України, то воно відбувається шляхом 
періодичного оприлюднення відповідних  звіті про свою діяльність. Як 
правило, мова йде про щорічні звіти. 

Наприклад, Міністерство оборони України щорічно видає Білу 
книгу, в якій йдеться про реформування і діяльність Збройних Сил та 
оборонну політику. Зазвичай, Білу книгу  видають одночасно 
українською та англійською мовами із широким залученням (на 
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початковому етапі) фахівців провідних аналітичних  центрів  
недержавного сектору безпеки та міжнародних  організацій. До 2021 
року включно Міністерством оборони України було видано 14 Білих 
книг. Метою їх видання є «забезпечення прозорості та відкритості» у 
вирішенні визначених для Збройних  Сил  України  завдань. 

Таким чином,  слід зазначити, що в Міністерстві оборони України 
процес підготовки та видання Білої книги набув системного характеру, 
а порядок викладення відомостей відбувається за певною структурою, 
що склалася у практиці. Законодавчі  вимоги  щодо  видання  Білих книг 
для всіх суб’єктів сектору безпеки і оборони  України відсутні, тому 
вони видаються не періодично. 

У Службі безпеки України було видано, наприклад, «Білу книгу 
2007: Служба безпеки та розвідувальні органи України» і «Білу книгу  
2008: Служба безпеки України». Слід зазначити, що Служба безпеки 
України періодично надає звіти в інших формах, що відрізняються від 
формату Білої книги. 

У «Білій книзі 2007: Служба безпеки та розвідувальні органи 
України»  використані матеріали Комплексного огляду сектору безпеки 
України та інші інформаційні матеріали з відповідних питань, зокрема, 
висновки Комітету  Верховної  Ради  України з питань національної  
безпеки і оборони, зроблені ним за підсумками  вивчення у 2006 – 2007 
роках стану діяльності  Служби безпеки України та розвідувальних  
органів  України. 

А у «Білій книзі 2008: Служба безпеки України» йдеться  про 
пріоритетні  результати діяльності  спецслужби за 2008 рік.  «Біла книга 
2008: Служба безпеки України» – це ілюстроване науково-популярне 
тематичне видання, яке було безкоштовно передано Службою безпеки 
України різним установам та навчальним закладам, розміщено в 
інтернеті тощо.  

Основну увагу у своїх виданнях Служба безпеки України 
приділяє питанням реформування української спецслужби за 
стандартами європейського зразка, вдосконаленню демократичного 
контролю за її діяльністю, взаємодії з громадськістю, співробітництву 
з країнами Європейського Союзу та Організацією 
Північноатлантичного договору, гуманітарним проектам з  
відродженню національної  пам’яті. 

У Законі України «Про національну безпеку України» важлива 
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увага приділяється правовим, організаційним, інформаційним, 
кадровим та іншим заходам для забезпечення верховенства права, 
законності, підзвітності, прозорості органів сектору безпеки і оборони  
та інших органів, діяльність яких пов’язана з обмеженням у визначених 
законом випадках прав і свобод людини.  

Враховуючи, що в європейському суспільстві  видання «Білих 
книг» спецслужбами  є досить розповсюдженою практикою, публікація 
Білих книг суб’єктами сектору безпеки і оборони України вбачається 
одним із інструментів такого контролю. Підтвердженням цього є 
розроблений Верховною Радою України законопроект 3196-д «Про 
Службу безпеки України», де в статті 69 є вимога, згідно якої Служба 
безпеки України зобов’язана оприлюднювати результати своєї 
діяльності у форматі «Біла книга» щорічно, протягом 3-х днів після 
подання Президенту України щорічного звіту. 

Науковий керівник: д.ю.н., доцент, головний науковий 
співробітник відділу наукової та науково-дослідної роботи 
Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки 
України Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Гончаренко Г.А. 

 
Філіпенко В.Р., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірантка кафедри кримінального права №1 
 

ЩОДО ПОМИЛОК ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ  
ТЯЖКИХ НАСЛІДКІВ ЗЛОЧИНУ,  

ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 166 КК УКРАЇНИ 
1. Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину, 

передбаченого ст. 166 КК України, є суспільно небезпечні наслідки, що 
сформульовані як «тяжкі наслідки». Оціночність цього поняття 
передбачає встановлення його змісту у кожному випадку окремо. Це, у 
свою чергу, викликає як труднощі, так і помилки під час кримінально-
правової кваліфікації. У науці також немає єдності щодо визначення 
змісту та видів тяжких наслідків цього злочину. Зокрема, одним із 
дискусійних питань є визнання тяжким наслідком злочину, 
передбаченого ст. 166 КК України, вчинення дитиною або особою, 
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щодо якої встановлена опіка чи піклування, кримінального 
правопорушення.  

2. Єдиний державний реєстр судових рішень за період 2010-2021 
рр. містить відомості щодо 652 вироків за ст. 166 КК України. Вивчення 
судової практики свідчить, що у 2 (0,31%) вироках вчинення дитиною 
діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, при 
недосягненні нею віку кримінальної відповідальності визнано тяжким 
наслідком цього злочину, а у 10 (1,53%) вироках – вчинення нею 
кримінального правопорушення. У 37 вироках (5,67%) про це 
вказується разом з іншими видами наслідків досліджуваного 
кримінального правопорушення (соціально-педагогічна занедбаність, 
порушення інтелектуального, соціального, духовного розвитку тощо). 

3. У науці сформовано два підходи щодо вирішення цього 
питання. Так, П. П. Андрушко вважає тяжким наслідком злочину, 
передбаченого ст. 166 КК України, вчинення «…суспільно 
небезпечних, зокрема, злочинних діянь…» М. К. Гнєтнєв, О. М. Готін, 
М. В. Мазур уточнюють, що йдеться про вчинення саме тяжких 
злочинів, що заподіяли значну шкоду. У свою чергу, М. І. Мельник 
вказує на вчинення суспільно небезпечних діянь, «…які призвели до 
смерті інших осіб, заподіяння істотної шкоди їх здоров’ю або потягли 
за собою великі матеріальні збитки…». На противагу цій позиції,           
С. М. Морозюк вважає, що вчинення кримінального правопорушення 
не є наслідком злочину, передбаченого ст. 166 КК України, адже це 
порушує принцип індивідуальної кримінальної відповідальності. 
Підтримує цю точку зору Д.П. Євтєєва, яка додає, що вчинення 
дитиною кримінального правопорушення може свідчити про 
деградацію дитини, формування у неї антисоціальних настанов, 
укорінення девіантних форм поведінки, і лише це, саме по собі, може 
бути визнано тяжким наслідком.  

4. Незабезпечення харчуванням, необхідними побутовими 
умовами, відсутність виховання може підштовхнути особу до вчинення 
кримінального правопорушення, наприклад, крадіжки, для придбання 
засобів існування (їжі, одягу). Крім цього, відсутність контролю 
поведінки здатне породити у особи відчуття безкарності, внаслідок 
чого можуть вчинятись не лише майнові, а і насильницькі кримінальні 
правопорушення. До того ж, аморальна та протиправна діяльність 
батьків чи осіб, що їх замінюють, може сформувати у особи уявлення 
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про норму такої поведінки, та слугувати прикладом для наслідування. 
З цього приводу заслуговує на увагу проведене Верховним Судом 
України узагальнення судової практики у справах про злочини 
неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність. Суд вказав, що 
дитина, яка була свідком злослів’я, пияцтва у сім’ї, бійок між батьками, 
засвоює такі ж принципи поведінки і сама так ставиться до інших. 
Відповідно, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, 
обов’язків щодо виховання дітей визнано однією з причин, що 
призводять до вчинення неповнолітніми правопорушень.  

5. Слід враховувати, що за вчинення неповнолітніми діянь, що 
містять ознаки кримінального правопорушення, за які відповідальність 
передбачена КК України, якщо вони не досягли віку, з якого настає 
кримінальна відповідальність, законодавство України передбачає 
виключно адміністративну відповідальність їх батьків або осіб, що їх 
замінюють (ч. 4 ст. 184 КУпАП). У разі ж вчинення неповнолітнім 
кримінального правопорушення, необхідно дотримуватися принципу 
особистого характеру відповідальності – лише неповнолітній 
підлягатиме кримінальній відповідальності. Слід також враховувати 
правовий висновок Верховного Суду України, який сформовано у 
справі про виправдання підсудних за ст. 166 КК України. Суд прямо 
зазначив, що «…відповідно до диспозиції ст. 166 КК засудження 
неповнолітнього до позбавлення  волі за вчинений ним злочин не є 
тяжким наслідком для нього». Батьків виправдано у зв’язку з 
недоведеністю необхідного причинного зв’язку між злісним 
невиконанням обов’язків по догляду та засудженням сина. Покарання 
є наслідком вчинення ним кримінальних правопорушень, а не 
бездіяльності батьків. Слід зазначити, що тільки у випадку, коли 
батьки, опікуни, піклувальники ухилялись від догляду за дітьми і 
втягували останніх у протиправну діяльність, то за наявності для того 
підстав, вони мають нести відповідальність за сукупністю 
кримінальних правопорушень – ст. 166, ч. 2 ст. 304 КК України (п. 8 
ППВСУ від 27.02.2004 р. № 2 «Про застосування судами законодавства 
про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу 
антигромадську діяльність»). Викладене дозволяє обґрунтовано 
стверджувати, що за загальним правилом ні вчинення дитиною діяння, 
що містить ознаки кримінального правопорушення, у віці, з якого не 
може наставати кримінальна відповідальність, ні вчинення нею 
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кримінального правопорушення не можна визнавати тяжким наслідком 
злочину, передбаченого ст. 166 КК України.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Зайцев О.В.  

 
Григоренко А.О., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри криміналістики 
 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МЕТОДУ 
РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ 3D 

СКАНУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій вносить 

незворотні якісні зміни в усі сфери життя суспільства. Не виключенням 
є діяльність, спрямована на розслідування кримінальних 
правопорушень. Однією із сучасних технік, що використовуються під 
час проведення слідчих (розшукових) дій та, як наслідок, здійснення 
досудового розслідування, є 3D сканер. 

Метод реконструкції має вагоме значення під час реалізації 
слідчих (розшукових) дій та досудового розслідування взагалі, що 
зумовлено його ретроспективною направленістю. Тому, з метою 
ефективної реалізації розслідування кримінального правопорушення, є 
актуальним дослідження особливостей застосування 
криміналістичного методу реконструкції під час використання 3D 
сканеру. 

Під 3D сканером слід розуміти технічний засіб, який створює 
віртуальну модель відповідної, реально існуючої в об'єктивній 
дійсності, обстановки, шляхом використання лазеру, оптичних та 
інших вимірювальних пристроїв. В процесі моделювання 3D сканер 
фактично визначає положення кожної точки оточуючого його 
матеріального світу, за допомогою виміру відстані, яку проходить лазер 
від пристрою до відповідного об'єкта, та переносить зазначені дані у 
тривимірну віртуальну площину. 

В результаті застосування 3D сканера завжди створюється 
віртуальна модель матеріальної дійсності, яка існувала на момент 
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реалізації відповідної слідчої (розшукової) дії. Використання 
зазначеного пристрою є найбільш ефективним під час здійснення 
огляду місця події, оскільки 3D сканер надає можливість точно, 
детально та об'єктивно зафіксувати обстановку вчинення 
кримінального правопорушення. 

Застосування 3D сканеру має певні переваги порівняно з іншими 
формами фіксації (наприклад, письмовою у протоколі). Ефективність 
використання 3D сканеру обумовлена тим, що зазначений прилад 
фактично сканує і вносить у віртуальну модель всі об'єкти 
матеріального світу, що його оточують, а під час застосування 
письмової форми фактично відбувається лише опис деяких об'єктів 
матеріального світу. Також, 3D модель має більшу об'єктивність, 
оскільки складається із тривимірних моделей відповідних предметів 
(враховується їх розмір, форма, об'єм, розташування тощо), в той час як 
при письмовому описі в протоколі зазначається значно менша кількість 
предметів матеріальної обстановки та їх ознак. До основних переваг 
віртуальних моделей як форм фіксації слід віднести об'єктивність, 
точність та повноту. 3D модель надає можливість у разі необхідності 
більш точно реконструювати відповідну матеріальну обстановку з 
метою її дослідження та проведення інших слідчих (розшукових) дій. 

Реалізація методу реконструкції під час застосування 3D сканеру 
та використання побудованої віртуальної моделі відповідної 
обстановки має певні особливості. Це зумовлено тим, що фактично 
застосуванню методу реконструкції передує створення моделі, тобто 
застосування моделювання. 

Віртуальна модель, створена в результаті використання 3D 
сканеру, є основою (вихідним матеріалом) для здійснення 
реконструювання відповідної обстановки. Наприклад, під час огляду 
місця вчинення дорожньо-транспортної події є доцільним застосування 
3D сканування, що зумовлено необхідністю у фіксації значної кількості 
об'єктів. Як наслідок, стає можливим у подальшому найбільш точно і 
об'єктивно відтворити (реконструювати) обстановку, яка існувала у 
минулому, для здійснення інших слідчих (розшукових) дій, наприклад 
створення моделі події кримінального правопорушення для проведення 
слідчого експерименту. 

Особливість реалізації реконструкції під час використання 3D 
моделі в процесі розслідування кримінального правопорушення 
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полягає у тому, що процесу відтворення передує процес моделювання, 
а не навпаки. Це зумовлено тим, що саме віртуальна модель містить у 
собі інформацію, необхідну для відтворення відповідних об'єктів з 
метою дослідження. 

Зазвичай реконструкція як різновид моделювання спрямована на 
відтворення відповідних об'єктів, явищ та процесів на основі 
матеріалів, що містяться в матеріалах кримінального провадження. 
Тобто модель відповідного об'єкта виступає в якості результату 
здійснення реконструювання. Наприклад, відтворення на основі 
аналізу протоколу огляду місця події макету зброї (матеріальна модель) 
для проведення слідчого експерименту. 

В результаті застосування 3D сканеру завжди створюється 
віртуальна модель відповідних об'єктів. Як наслідок, у разі виникнення 
необхідності у здійсненні реконструкції, вихідним матеріалом для 
цього виступає саме віртуальна модель. Отже, при використанні 
результатів 3D сканування моделювання завжди буде відбуватися до 
здійснення процесу відтворення. 

Особливістю реалізації методу реконструкції під час 
використання 3D сканеру, також, полягає у тому, що в результаті його 
застосування створюється точна і повна віртуальна тривимірна модель 
об'єктивної дійсності. У разі необхідності реконструкції відповідної 
обстановки є неможливе, що обумовлено постійними змінами, які 
відбуваються в об'єктивній дійсності, та недоцільне її повне 
відтворення. Як наслідок, модель, яка буде утворена в результаті 
реалізації реконструкції буде завжди менш деталізована та повна, ніж 
віртуальна тривимірна модель, створена в результаті застосування 3D 
сканеру. 

Отже, застосування 3D сканеру під час досудового розслідування 
кримінальних правопорушень є ефективним, оскільки надає 
можливість об'єктивно, точно та повно зафіксувати у вигляді 
тривимірної моделі відповідну обстановку матеріального світу. Під час 
застосування зазначеної техніки слід враховувати особливості 
реалізації методу реконструкції. До таких особливостей слід віднести 
передування моделювання перед процесом відтворення та необхідність 
у спрощенні моделі, яка реконструюється з метою проведення слідчих 
(розшукових) дій та дослідження, порівняно із віртуальною 
тривимірною моделлю, створеною 3D сканером. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА ОТ КРАЖИ 

Собственность всегда была и является экономической основой 
функционирования любого общества. Это предполагает 
необходимость ее охраны от различного рода посягательств, среди 
которых особое место занимают присвоение и растрата. В условиях 
формирования и развития рыночных отношений в Республике Беларусь 
данный вид преступления становится более распространенным и 
опасным. Поэтому неслучайно различные его аспекты являются 
предметом исследования многих ученых. Однако до настоящего 
времени имеется ряд сложных, дискуссионных вопросов по 
обозначенной теме. Изучение научной литературы и 
правоприменительной практики по делам о хищении имущества, 
вверенного виновному, показывает, что одним из таких вопросов 
является отграничение присвоения и растраты от кражи.  

Одни исследователи полагают, что присвоение и кража 
различаются лишь по признаку субъекта. Другие считают, что 
«основным разграничительным признаком указанных форм хищения 
является отношение субъекта преступления к похищаемому 
имуществу». Высказываются и иные точки зрения. Не отрицая наличия 
указанных отграничительных признаков присвоения и растраты от 
кражи, полагаем необходимым учитывать в комплексе все 
отграничительные признаки, а затем только путем их анализа, 
сопоставления и сравнения делать окончательный вывод о том, какая 
форма хищения имеет место в том или ином конкретном случае. Как 
нам представляется, отграничение присвоения и растраты чужого 
имущества от кражи должно производиться по следующим критериям: 
признакам предмета; объективной стороне преступления; признакам 
субъекта.  

В отличие от кражи присвоение и растрата характеризуются 
особым свойством предмета посягательства. При краже предметом 
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преступления является любое чужое имущество, к которому относятся 
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество. В ст. 211 УК 
говорится о хищении имущества, вверенного виновному. В 
соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «вверенным является 
имущество, в отношении которого лицо в силу трудовых, гражданско-
правовых или иных отношений наделено полномочиями владения, 
пользования или распоряжения».  

Из этого следует, что отличие предмета хищения состоит не в 
физических особенностях вещи, а только в ее юридической сущности: 
при присвоении и растрате предметом является имущество, вверенное 
виновному, а при краже – имущество, которое не находится в 
правомерном владении виновного. По объективной стороне 
присвоение и растрата также отличаются от кражи. Объективная 
сторона кражи заключается в противоправном и безвозмездном 
изъятии чужого имущества с последующим его обращением в пользу 
виновного или иных лиц. При этом под изъятием понимается акт 
активного поведения, заключающийся в обособлении похищенного 
имущества и перемещении его в пространстве, чтобы затем приобщить 
к собственности преступника. Характеризуя объективную сторону 
присвоения и растраты, многие авторы отмечают, что характерной ее 
особенностью, отличающей ее от кражи, является отсутствие признака 
незаконного изъятия чужого имущества у собственника или иного 
владельца, поскольку собственник сам на законном основании вверяет 
свое имущество виновному.  

В данном случае преступнику с целью присвоения или растраты 
чужого имущества не нужно изымать его, а достаточно удержать, не 
возвращать собственнику.  

На наш взгляд, невозможно обратить чужое имущество в свою 
пользу, не изъяв его из фондов собственника. Однако изъятие нельзя 
сводить к сугубо физическому, механическому его аспекту, 
основанному только на понимании хищения как перемещения 
имущества в пространстве.  

Полагаем, что прав А.И. Бойцов, который изъятием считает не 
только физическое извлечение и удаление имущества из обладания 
какого-либо лица, но и юридическое обособление имущества, которое 
фактически уже находилось в обладании виновного на законных 
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основаниях.  
В данном случае необходимо учитывать, что и при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 211 УК, имущество принадлежит 
законному собственнику и при его присвоении или растрате оно 
выводится из владения собственника, т. е. фактически изымается. С 
учетом изложенного, думается, изъятие как внешнее проявление 
хищения свойственно также присвоению и растрате. Однако в отличие 
от кражи, при которой происходит просто физическое изъятие 
имущества у собственника, при присвоении и растрате изъятие 
означает лишение собственника права владения, пользования и 
распоряжения имуществом, так как объектом преступных 
посягательств на собственность являются общественные отношения 
собственности.  

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15, хищение, за 
исключением разбоя и вымогательства, следует считать оконченным, 
если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им 
распоряжаться по своему усмотрению или пользоваться им. Из этого 
следует, что данное положение распространяется и на такие формы 
хищения, как присвоение и растрата. Однако учитывая, что изъятие 
имущества применительно к преступлению, предусмотренному ст. 211 
УК, как мы выяснили, имеет несколько иное содержание, чем при 
краже, то эти преступления имеют некоторые отличия и по моменту их 
окончания.  

Так, если кражу следует считать оконченным преступлением, 
когда имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность 
распорядиться или пользоваться им, то присвоение окончено в момент 
установления над имуществом незаконного обладания и совершения 
действий, направленных на обращение указанного имущества в свою 
пользу. Растрату следует считать оконченным преступлением с 
момента противоправного издержания имущества, его утраты, 
потребления, израсходования, или отчуждения. И, наконец, присвоение 
и растрата отличаются от кражи по признакам субъекта, совершившего 
незаконное завладение чужим имуществом.  

Субъектом кражи является любое физическое, вменяемое лицо, 
достигшее 14-летнего возраста, а субъектом присвоения и растраты – 
только лицо физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, 
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которому имущество вверено. Поэтому совершение тайного хищения 
чужого имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но 
имеющим доступ к похищаемому имуществу в силу выполняемой 
работы или иных обстоятельств, должно быть квалифицировано по ст. 
205 УК.  

Таким образом, рассмотрев обозначенный вопрос, нами 
представлены признаки, по которым производится отграничение 
присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному, от 
кражи. Высказанные при этом собственные суждения, полагаем, 
окажут помощь сотрудникам правоохранительных органов при 
решении вопросов, связанных с указанной проблемой. 

Научный руководитель: доцент кафедры юридических 
дисциплин «БИП – университет права и социально-
информационных технологий» Прудникова Т.А. 
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імені Ярослава Мудрого, 
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КОРУПЦІЯ В ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ 

Корупція – одна з актуальніших проблем сучасної України, а 
корупція в секторі безпеки і оборони є однією з найгостріших загроз 
національної безпеки України, її ще називають другим найсильнішим 
ворогом України. Корупція стримує розвиток і підриває безпеку 
сучасних суспільств та руйнує суспільну довіру до інститутів країни, 
перешкоджаючи прогресу країн з перехідною економікою, 
розкрадаючи так необхідні ресурси у тих, хто намагається будувати 
державу. Ресурси, що отримуються завдяки корупційній діяльності, 
часто трансформуються в економічний і політичний вплив, тим самим 
послаблюючи демократичні інститути і розширюючи масштаби 
корупції. Оборонний сектор часто сам забезпечує сприятливі умови для 
корупційних дій через культуру секретності і безкарності, яка приховує 
їх від жорсткого контролю. У цій ситуації корупція в секторі безпеки і 
оборони є суттєвою загрозою внутрішньополітичної стабільності, адже 
недобросовісність і корумпованість людей у погонах підривають рівень 
довіри суспільства до органів державної безпеки, правоохоронних 
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органів, Збройних сил та інших військових формувань, не дозволяють 
ефективно забезпечувати безпеку громадян, загрожують механізмам 
демократичного управління та фундаментальним принципам існування 
держави в сучасному світі. Корумповані і неефективні збройні сили 
знижують рівень суспільної довіри до державних інституцій. 
Боєздатність військ при виконанні поставлених завдань значно 
знижується, а корумповані процедури, що стосуються призначень і 
заохочень за заслуги, сильно впливають на моральний дух військ. 
Корупція також може допомагати терористам і організованій 
злочинності отримувати інформацію, ноу-хау, небезпечні матеріали, 
технології та системи озброєння. Корупція негативно позначається на 
авторитеті збройних сил у міжнародних операціях. Крім того, TI 
вважає, що політичний компонент сектора безпеки вельми схильний до 
корупції. З цієї точки зору, політика безпеки; зв’язок між обороною і 
національними активами; контроль розвідувальних служб та інші 
процедури планування й політики, такі як Стратегія національної 
безпеки, потенційно можуть стати джерелами для корупційних дій, які 
здійснюються, незважаючи на правові рамки. 

У сучасних демократичних суспільствах вже започаткована й 
ефективно функціонує певна система заходів боротьби з корупцією у 
секторі безпеки, яка побудована на принципі невідворотності 
відповідальності за вчинення будь-яких корупційних злочинів, 
незважаючи на час і персоналії. Більшість державних антикорупційних 
програм розвинених країн у секторі безпеки ґрунтуються на 
загальноприйнятих міжнародно-правових документах, які визначають 
основні підходи щодо боротьби з корупцією, зокрема, міжнародні 
антикорупційні акти, прийняті ООН, акти Ради Європи проти корупції, 
документи Європейського Союзу проти корупції, акти Організації 
Економічного Співробітництва та Розвитку проти корупції.  

Аналіз міжнародних правових актів з питань антикорупційної 
боротьби та передових світових практик дозволяє виокремити 
найважливіший комплекс принципів протидії корупції в секторі 
безпеки, який має всі підстави бути застосованим в Україні: високий 
патріотизм і професіоналізм керівників сектору безпеки всіх ланок, які 
виявляються, зокрема, в їх діяльності виключно в інтересах 
суспільства, а не окремих олігархічних кланів, і в умовах максимально 
допустимої відкритості; прозорість та підзвітність структур сектору 
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безпеки суспільству через вільний доступ громадських організацій до 
процесу ухвалення і виконання управлінських рішень у сфері 
оборонного (силового) бюджету; реальне забезпечення прав та захисту 
приватної власності (яка отримана легальним шляхом) як запорука 
захисту від рейдерських захоплень, незаконних платежів, хабарів тощо; 
невідворотність відповідальності за скоєння корупційних 
правопорушень, незважаючи на час, що минув, та персоналії; 
посилений контроль держави і суспільства за діяльністю осіб, що 
працюють у секторі безпеки й оборони, одним із механізмів якого є 
публічне оприлюднення декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру державними службовцями, 
народними депутатами України та іншими суб’єктами владних 
повноважень; необхідність захисту свідків у кримінальних та 
цивільних справах проти корупціонерів. Найважливіші принципи 
захисту свідків представлено в нормах прийнятої 29.11.1985 р. 
Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про основні принципи 
правосуддя для жертв злочинів та зловживань владою; необхідність 
профілактики скоєння корупційних правопорушень, що передбачає 
цілеспрямовану зміну свідомості керівників сектору безпеки, 
формування у громадян, які взаємодіють із представниками «силового 
блоку», загального негативного ставлення й особистого неприйняття 
корупції. 

В умовах ведення бойових дій та проведення операції 
Об’єднаних сил на Сході України питання боротьби з корупцією 
набули нового значення. Проблеми, які має вирішити існуюча 
антикорупційна стратегія України на 2020-2024 роки зводяться до: 
непрозорого та неефективного використання та розпорядження 
коштами, землями, об’єктами нерухомості (включаючи забезпечення 
військовослужбовців житлом), пальним та надлишковим рухомим 
майном в оборонно-промисловому секторі; режим надмірного 
засекречування та через це низький рівень конкурентності закупівель 
товарів, робіт і послуг та неефективна модель контролю продукції у 
процесі виробництва оборонного призначення, що в сукупності сприяє 
зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів. 

Основними стратегічними результатами стратегії є: система 
електронного обліку, до якої внесені усі дані про об’єкти оборонного 
комплексу, отримані за результатами повної інвентаризації; 
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забезпечена державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 
суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу; 
створено автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та 
якості пального, яке закуповується для потреб ЗСУ; проведено повну 
інвентаризацію та оцінку об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів 
господарювання оборонно-промислового комплексу; застосування 
електронної системи закупівель, а закрита процедура застосовується 
лише в чітко окреслених законодавством випадках; сформовано 
прозорий реєстр учасників відбору та виконавців державних 
контрактів, а також прозоре інформування потенційних постачальників 
щодо планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного 
призначення; видання сертифікатів відповідності якості оборонної 
продукції; оприлюднення інформаціїї про надане 
військовослужбовцям житло.  

Отже, як свідчить міжнародний досвід, дієва антикорупційна 
стратегія має бути логічно вибудуваною цілісною системою, яка 
складається із взаємозалежних елементів. Це й ефективне 
антикорупційне законодавство, автономний спеціальний державний 
орган з боротьби з корупцією, сталий економічний розвиток країни, 
нетерпимість до корупції з боку населення держави, залучення його до 
участі в реалізації державної антикорупційної політики. В Україні 
найвищий рівень корупції спостерігається у сферах діяльності, 
пов’язаних із державними закупівлями, ліцензуванням, квотуванням, 
бюджетними трансфертами тощо. Тому особливої актуальності 
набувають питання постійного антикорупційного моніторингу 
найвразливіших ділянок сектору безпеки, а також запровадження нової 
системи рекрутингу кадрів силових структур. Антикорупційне 
законодавство має передбачати найсуворіші покарання за корупційні 
злочини, максимально великі штрафи і терміни ув’язнення, заборону 
професійної діяльності на майбутнє, позбавлення пенсії та соціальних 
пільг тощо. Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень 
є невідворотною і не має строку давності. Конфіскація незаконних 
коштів та майна, відбувається незалежно від кінцевого власника. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Новіков О.В. 
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Бублий Е.Н., 
Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина, 3 курс 
(Республика Беларусь) 

 
ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ УБИЙСТВА 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
Жизнь человека строго охраняется уголовным законом каждого 

государства. Согласно ст. 24 Конституции Республики Беларусь, право 
на жизнь провозглашается первым в числе личных прав и свобод 
человека, что делает его высшей личной ценностью. 

Человек, будучи социальным по своей сущности, тем не менее, 
является материальным объектом. Именно биологическая 
составляющая человека, его жизнь и здоровье непосредственно 
охраняются конкретными статьями гл. 19 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее – УК).  

Убийство матерью новорожденного ребенка, предусмотренное 
ст. 140 УК, не случайно выделено уголовным законодательством 
Республики Беларусь в самостоятельный состав. Основанием для 
выделения исследуемого вида преступления в привилегированный 
состав, по мнению В.Т. и Н.В. Калмыковых, является «особое 
физическое и психическое состояние беременной женщины, 
вызываемое родами. В этот период роженица испытывает большие 
болезненные психофизические страдания». Они также утверждают, что 
«патологическое состояние роженицы в момент совершения 
преступления (не исключающее вменяемости) дает основание 
рассматривать его как убийство, совершенное при смягчающих 
обстоятельствах». Так, В. А. Круглов к непосредственному объекту 
данного преступления относит жизнь новорожденного ребенка, в то 
время как А.Л. Савенок и В.С. Яловик – жизнь человека в целом. 
Однако, потерпевшим по данной статье может быть ребенок, только 
что появившийся (появляющийся) на свет. 

Объективную сторону преступления, в свою очередь, образует 
убийство своего ребенка во время родов или непосредственно после 
них, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации, 
вызванной родами. Описанную ситуацию, как считают В.Т. и 
Н.В. Калмыковы, «могут вызвать противоправные или аморальные 
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действия окружающих, заявивших, допустим, женщине, что ее ребенок 
будет явно аномальным. Травмировать психику роженицы могут также 
полученные ею перед родами сообщения о гибели отца ребенка, 
отсутствие средств к существованию и т.п.». Следует отметить, что по 
конструкции объективной стороны состав – материальный. Так, по 
мнению А.Л. Савенок и В.С. Яловик, «оконченным преступление 
считается с момента причинения смерти потерпевшему». 

Субъективная сторона рассматриваемого вида убийства 
характеризуется умышленной формой вины. Мотивы могут быть 
различными. К примеру, В. А. Круглов к таковым относит «стыд перед 
окружающими, боязнь родителей, опекунов, отца ребенка, что не 
смогут содержать ребенка и т.д.». 

Субъект преступления – специальный. Им может быть только 
мать новорожденного ребенка, достигшая шестнадцатилетнего 
возраста. А значит, совершение данного преступления субъектом в 
возрасте от 14 до 16 лет не влечет уголовной ответственности по 
данному составу.  

Диспозиция ст. 140 УК Республики Беларусь «Убийство матерью 
новорожденного ребенка» представляет собой сложную конструкцию. 
Представляется необходимым разъяснения четких границ периодов 
таких понятий, как «роды», «во время родов», «непосредственно после 
них», «новорожденный». Потому как даже относительно понятия 
«новорожденности» есть разнообразие определений. Медицинский и 
юридический критерии здесь не совпадают. В медицине 
новорожденность – это начальный период существования ребенка и 
адаптация его к условиям внеутробной жизни. Исчисляют этот период 
28 днями. Что касается юридической литературы, то здесь большое 
разнообразие мнений по этому поводу – от 3 до 6 недель и т.д. Именно 
поэтому мы полагаем, что для того, чтобы исключить такое изобилие 
толкований, а также возможность вольного применения УК 
необходимо урегулировать четкие границы периодов 
вышеперечисленных понятий. 

Приведем примеры из практики, информация о которых 
содержится в открытых источниках. По данным официального 
представителя УСК по Могилевской области и представителя УГКСЭ 
по Могилевской области, стало известно следующее: «следователями 
Климовичского районного отдела совместно с сотрудниками органов 
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внутренних дел и экспертами УГКСЭ устанавливаются обстоятельства 
убийства новорожденного, совершенного более 15 лет назад. Так, в 
январе 2004 года на полигоне для бытовых отходов обнаружено тело 
новорожденного ребенка. Согласно заключению судебно-медицинской 
экспертизы, ребенок родился живым и умер от удушения в результате 
сдавливания шеи петлей. Лицо, совершившее данное преступление, 
установлено не было. Вместе с тем, в ходе расследования путем 
проведения экспертных исследований установлен генотип матери 
убитого новорожденного. 

В августе 2018 года производство по уголовному делу 
возобновлено. Следователями допрошено более 270 женщин, 
проживавших в 2004 году в районе жилого сектора. У них получены 
биологические образцы для проведения сравнительной генетической 
экспертизы. В результате дальнейших экспертных исследований 
установлено совпадение биологического материала одной из женщин с 
генотипом матери убитого новорожденного. В ходе допроса женщина 
пояснила, что родила мальчика в общежитии по месту своего 
жительства, после чего задушила его и выбросила вместе с мусором. 
Подозреваемая задержана. В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а 
также установление всех обстоятельств по уголовному делу». 

Другой случай произошел 17 октября 2018 года. По данным 
отдела информации и связи с общественностью Следственного 
комитета Республики Беларусь, стало известно следующее: 
«возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней женщины в связи 
с покушением на убийство своего новорожденного ребенка (ч.1 ст.14, 
ст.140 Уголовного кодекса Республики Беларусь). По данным 
следствия, в вечернее время 17 октября 2018 года у подозреваемой, 
которая находилась по месту жительства в состоянии алкогольного 
опьянения, начались схватки, после чего женщина родила младенца. 
Девушка из компании ее сожителя позвонила в скорую помощь и 
вызвала врачей для оказания помощи роженице. Прибывшие по 
сообщению медики услышали на улице крик из кустов, где обнаружили 
новорожденного мальчика, которого незамедлительно 
госпитализировали в больницу. Для выяснения всех обстоятельств 
преступления следователями назначены судебно-медицинские, а также 
биологические и генетические экспертизы, производство которых 
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поручено специалистам управления ГКСЭ по Могилевской области. 
Установлено, что женщина неоднократно привлекалась к уголовной 
ответственности и является обязанным лицом. По решению суда она 
лишена родительских прав. Расследование уголовного дела 
продолжается». 

Таким образом, по результатам проведенного исследования и 
приведенных примеров, приходим к следующим выводам. Статья 140 
УК Республики Беларусь «Убийство матерью новорожденного 
ребенка» предусматривает уголовную ответственность за убийство 
матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, 
а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 
психотравмирующей ситуации или в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости. Субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 140 УК может быть только мать 
новорожденного ребенка, достигшая 16 лет ко времени совершения 
преступления. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина Храмов С.М. 

 
Жалбаков А.Е., 

Военный институт Национальной гвардии  
Республики Казахстан, 

4 курс, 243 «в» учебная группа 
 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЦИПА «НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ» 

 К ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 
Озвученная Первым Президентом Республики Казахстан – 

Лидером нации Н.А. Назарбаевым в своём Послании народу 
Казахстана 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый 
политический курс состоявшегося государства» подразумевает 
реализацию комплексной программы широкомасштабных реформ в 
экономической, политической, социальной, культурной и духовных 
сферах. В ней говориться: «Развитое общество начинается с 
дисциплины и порядка во всем: комфортного подъезда, аккуратного 
двора, чистых улиц и приветливых лиц. Мы не должны мириться даже 
с самыми малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, 
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поскольку это нарушает общественный покой, снижает качество 
жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для 
более серьезных преступлений. Атмосфера нетерпимости к мелким 
правонарушениям – важный шаг в укреплении общественной 
безопасности, борьбе с преступностью. …Коррупция – не просто 
правонарушение. Она подрывает веру в эффективность государства и 
является прямой угрозой национальной безопасности. …. Мы должны 
продолжить реформу правоохранительных органов и спецслужб. Без 
этого мы не решим задачи формирования «нулевой терпимости» к 
беспорядкам и искоренения коррупции». 

Для реализации принципа «нулевой терпимости» на наш взгляд 
необходимо проведение нравственного воспитания сотрудников 
правоохранительных органов. Так как в процессе нравственного 
воспитания формируются такие качества как неподкупность, 
честность, справедливость и другие высокие духовно-нравственные 
ценности. 

Утверждение в казахстанском обществе высоких духовно-
нравственных ценностей, новых прогрессивных общественных 
идеалов и гуманистических принципов социальных взаимодействий 
должно стать императивом государственной политики в сфере 
идеологии. 

К сожалению, не всегда высокие духовно-нравственные 
ценности являются ориентиром в повседневной деятельности 
сотрудников полиции. Порой встречаются в рядах полиции «оборотни 
в погонах», которые подрывают авторитет и уважение к сотрудникам 
полиции со стороны населения республики. В таких условиях честным 
и ответственным сотрудникам порой сложно работать, так как не 
всегда встречают понимание и поддержку среди гражданского 
населения. В Этическом кодексе государственных служащих 
Республики Казахстан говорится: «Общество рассчитывает, что 
государственные служащие будут вкладывать все свои силы, знания и 
опыт в осуществляемую ими профессиональную деятельность, 
беспристрастно и честно служить Родине – Республике Казахстан». 

Поэтому каждый сотрудник полиции должен понимать, что 
«…высокая ответственность должна носить индивидуальный характер, 
прежде всего, повышенная требовательность проявляться по 
отношению к самому себе, ибо такие ценности, как долг, честь, 
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достоинство, дисциплина, являются своеобразной цементирующей 
основой их духовного мира…». 

В законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции» 
говорится: «Формирование антикоррупционной культуры 
осуществляется посредством комплекса мер образовательного, 
информационного и организационного характера. Антикоррупционное 
образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, 
осуществляется в целях нравственного, интеллектуального, 
культурного развития и формирования активной гражданской позиции 
неприятия коррупции личностью». 

Отсюда следует, что одной из составляющих реализации 
принципа «нулевой терпимости» к совершаемым коррупционным 
правонарушениям является нравственное развитие итогом, которого 
является нравственное сознание, формируемое под воздействием 
нравственных идеалов. Принцип «нулевой терпимости» к 
совершаемым правонарушениям является, по сути, нравственным 
принципом. 

Ядром сформированных нравственных принципов личности 
является нравственный идеал, представляющий зафиксированную в 
сознании модель, на которую человек равняется в своем поведении. 
Идеалы выступают как образы желаемого будущего, они влияют на 
способ и характер мысли и деятельности человека. А.М. Горький писал: 
«Когда природа лишила человека его способности ходить на 
четвереньках, она дала ему, в виде посоха, - идеал! И стой поры он 
бессознательно, инстинктивно стремится к лучшему – всё выше! 
Сделайте это стремление сознательным, учите людей понимать, что 
только в сознательном стремлении к лучшему – истинное счастье». 

Формирование нравственного идеала военнослужащего 
происходит в процессе нравственного воспитания. Нравственное 
воспитание – это целенаправленный процесс формирования моральных 
качеств, норм и принципов поведения, что и является в совокупности 
нравственным идеалом. Следовательно, становится возможным 
утверждать, что нравственное воспитание по сути своей является 
процессом формирования в человеке нравственных идеалов. 

Значение идеала заключается в том, что те высокие цели, которые 
ставит перед собой личность, стремление к идеалам, осознание того, 



298 
 

что их наличие придает смысл жизни, является условием ее духовности 
и нравственной устойчивости. 

Стержнем нравственного воспитания является интериоризация, 
т.е. перевод моральных требований общества, нравственных 
принципов во внутренние установки, личные убеждения каждого 
человека.  

Таким образом, формирование принципа «нулевой терпимости» 
у сотрудников правоохранительных структур происходит в процессе 
нравственного воспитания. Следование сотрудниками полиции в своей 
деятельности принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям 
говорит о том, что у них сформированы высокие духовно-нравственные 
качества. 

Научный руководитель: магистр юрид. наук, старший 
преподаватель кафедры военной педагогики и психологии 
Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан 
Тогузбаев С.У. 

 
Карандась М.В., 

Національний університет 
«Києво-Могилянська академія», 

факультет правничих наук, 2 курс 3 група 
 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, 
ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ ДІЯМИ  

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
Актуальність проблеми відшкодування шкоди завданої 

незаконними діями правоохоронних органів полягає у тому, що 
громадяни, які постраждали  від таких дій лише у обмеженій кількості 
випадків можуть отримати відшкодування шкоди. Така проблема  
обумовлена певними особливостями процесу організації та отримання 
відшкодування  про які з’ясуємо далі.  

Відшкодування шкоди завдане незаконними діями 
правоохороних органів, яке зазначено у ст. 1176 Цивільного кодексу  
України (далі — ЦК України), покривається за порядком визначиним 
Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 
прокуратури і суду» від 01.12.1994 р. №266/94-ВР (далі — Закон). 
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Важливо акцентувати увагу на тому, що у Законі використовується 
термін «громадянин» до осіб, які постраждали від незаконних дій 
правоохоронних органів. Водночас у ЦК України використовується 
термін «фізична особа». ЦК України має пріорітет норм, як основний 
акт цивільного законодавства, над нормами інших законів—це 
закріплено у ч. 2 ст. 4 ЦК України. Виходячи з цього треба замінити у 
Законі термін «громадянин» на термін «фізична особа» за для 
уніфікації Закону до ЦК України.  

Аналізуючи Закон та ст. 1176 ЦК України  треба звернути увагу 
на те, що стаття має в собі ширший перелік дій, які підпадають під 
відшкодування шкоди, ніж Закон, наприклад, незаконні рішення, 
незаконні дії.Також ст. 1176 ЦК України містить в собі дії пасивного 
стану, які можуть відшкодовуватися, наприклад, бездіяльність. 
Важливо додати до Закону вищезазначені дії активного та пасивного 
стану для уніфікації Закону з ЦК України для розширення можливостей 
постраждалих фізичних осіб для відшкодування шкоди. 

У ст. 1 Закону є перелік дій  судових та правоохоронних органів, 
які можуть відшкодовуватися: незаконне засудження, незаконне 
повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
незаконне взяття і тримання під вартою, незаконне проведення в ході 
кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконне накладення 
арешту на майно, незаконне відсторонення від роботи (посади) та 
інших процесуальних дій, незаконне застосування адміністративного 
арешту чи виправних робіт, незаконна конфіскації майна, незаконне 
накладення штрафу, але зазначений перелік не є вичерпним й це є 
ключовою проблемою для отримання відшкодування шкоди. Проблема 
полягає у  ст. 12 Закону, яка зазначає, що розмір відшкодування шкоди 
визначають відповідні органи, залежно від того, який орган провадив 
слідчі (розшукові) дії чи розглядав справу. Цим користуються 
працівники правоохоронних органів, які намагаються не «бачити» 
деякі формулювання Закону, наприклад, «інших процесуальних дій, що 
обмежують права» й відмовляють у винесенні постанови про 
отримання відшкодування шкоди й хоча постраждалі особи йдуть до 
судів та оскаржують рішення правоохоронних органів, але на це 
втрачається час та гроші. 

Для розв’язання цієї проблеми потрібно визначити й додати  
переліку, який аналізується ще деякі дії, які при завданні ними шкоди 
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мають відшкодовуватися.  Слушною видається думка Т. Павлюковець  
щодо переліку незаконних дій до яких можна віднести застосування 
всіх без винятку запобіжних заходів та навіть негласних слідчих 
(розшукових) дій. Погоджуюємося з думкою Т. Павлюковець, яка 
пропонує включити до статті 1 Закону деякі незаконні дії, які можуть 
бути відшкодовані згідно Закону, наприклад, застава, підписка про 
невиїзд, домашній арешт, особисте зобов’язання, громадські роботи, 
негласні слідчі (розшукові), адже всі ці дії із зазначеного переліку 
можуть застосовуватися у незаконний спосіб й через них фізичні особи 
можуть нести та несуть збитки, наприклад, через сплату грошей на 
надання юридичної допомоги та моральну шкоду, яку завдають 
вищевказані дії, наприклад при негласних слідчих (розшукових) діях 
втручаються у особисте життя фізичних осіб, яке може заподіяти 
моральну шкоду таким особам.  

Отже, для забезпечення отримання відшкодування шкоди, 
завданої незаконними діями правоохоронних органів та 
унеможливлення зловживань з боку зазначених інституцій треба 
уніфікувати Закон до ст. 1176 ЦК України та додати до дій, які можуть 
відшкодовуватися, рішення правоохоронних органів та бездіяльність, 
також важливо зробити перелік незаконних дій, які можуть 
відшкодовуватися, вичерпним. До цього переліку можна додати: 
заставу, підписку про невиїзд, домашній арешт, особисте зобов’язання, 
громадські роботи, негласні слідчі (розшукові) дії. Зробити перелік 
незаконних дій, що відшкодовуються ширшим – це зробити легшим 
отримання компенсації постраждалим особам від незаконної діяльності 
правоохоронних органів. 

Науковий керівник: д.ю.н., доцент, доцент кафедри 
приватного права Національного університету «Києво-
Могилянська академія» Музика Л.А. 
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RETROACTIVITY OF THE CRIMINAL LAW 
 IN THE LEGISLATIONS OF THE REPUBLIC  

OF BELARUS AND UKRAINE 
The problem of the operation of the law in time historically arose and 

developed as a problem of retroactive force, or the retroactive effect of the 
law. The principle «Let the law warn before it strikes» finds its consolidation 
in pre-revolutionary criminal law since the end of the 18th century. The 
historical foundations of this formula go back to the era of Catherine II, 
namely to the Charter of the Deanery in 1782 and the Charter to the Nobility 
in 1785. 

Initially, the retroactivity of the criminal law served as a means of 
protecting the interests of the ruling stratum of society. Due to the formation 
of ideas about the value of a person and his/her natural rights, the 
retroactivity of the criminal law gradually began to acquire the feature of 
ensuring the interests of the individual. 

Over time, in connection with the change and rapid development of 
public legal relations, the institution of retroactivity of criminal law is 
transformed into one of the most important legal institutions of criminal law, 
finding its consolidation in the criminal legislation of both the Republic of 
Belarus and Ukraine. 

Modern criminal norms establishing rules on the retroactivity of 
criminal law are based on generally recognized principles of international 
law, which are contained in such international documents as: the Universal 
Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and 
Political Rights, and the European Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms.  

The initial rule for criminal law regulation is the provisions of the 
Constitution, which stipulates that the law is not retroactive, except the cases 
where it mitigates or abolishes the responsibility of citizens. 

The retroactivity of the criminal law is the extension of the effect of 
the criminal law to acts that were committed before the entry into force of 
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the criminal law. The Criminal Codes of Belarus and Ukraine contain the 
same provisions on application of the retroactivity of criminal law. In 
particular, a law on criminal liability that abolishes criminality of an action, 
mitigates criminal liability or otherwise improves the position of a person 
who has committed a crime is retroactive, that is, it applies to persons who 
committed the relevant act prior to the entry into force of such a law, 
including persons who are serving a sentence or have served a sentence, but 
with a criminal record. 

A law on criminal liability that establishes the criminality of an act, 
increases the punishment or otherwise enhances the position of the person 
who committed the crime has no retroactive effect. 

The law is considered more lenient if it: 
1. reduces the maximum or minimum limits of punishment; 
2. excludes additional punishment; 
3. introduces an alternative sanction that allows a milder type of 

punishment to be applied; 
4. replaces the compulsory additional punishment with an optional 

one, while the main punishment remains unchanged; 
5. decreases the upper or lower limit of the additional punishment or 

introduces a milder type of additional punishment. 
From the date of entry into force of a law that eliminates criminality 

of an act, the corresponding act committed before its entry into force shall 
not be considered criminal. 

These provisions are a manifestation of the principles of justice and 
humanism. They are consistent with the requirements of article 15, paragraph 
1, of the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, which 
states that «no more severe penalty may be imposed than that which was 
applicable at the time of the commission of the criminal offense. If after the 
commission of a crime the law establishes a lighter punishment, the effect of 
this law applies to this criminal». 

In law enforcement practice it is not uncommon for a criminal to be 
sentenced to serve a sentence, and after a while amendments were made to 
the criminal law and the punishment was mitigated. In this case, according 
to Belarusian legislation, issues of mitigating punishment or release from it 
are decided by the court that passed the sentence, or by the court at the place 
of serving the sentence. According to the Criminal Procedure Code of the 
Republic of Belarus, the initiators of the revision of sentences at the stage of 
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execution of sentences are the convicted – at his application or the bodies in 
charge of the execution of sentences, or the supervisory commission – at their 
submission. 

Summarizing the above, it should be noted that the Belarusian 
Criminal Procedure Law only partially regulates the procedures for 
reviewing criminal cases and sentences in connection with the retroactivity 
of the law. There is a lack of such norms in the Ukrainian Criminal Procedure 
Law. Therefore, as a solution to this problem, it is proposed to improve the 
norms on the revision of criminal cases and sentences in national criminal 
procedure laws. This can be achieved by defining the rights and obligations 
of initiators of the review, as well as the procedure for submitting 
applications for review and making a decision on it. 

Thus, the retroactivity of criminal law is one of the important 
institutions of criminal law, which is designed to act in the interests of the 
criminal. With the retroactivity of the criminal law, criminal liability is 
mitigated or the criminality of the act is abolished. Through this, the position 
of the guilty person is improved and, consequently, the principles of justice 
and humanism are realized. 

Senior advisor: Senior Lecturer of the Department of Foreign 
Language Communication of the Academy of Public Administration 
under the aegis of the President of the Republic of Belarus 
Znachonak V.S. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЙОВОГО КАЯТТЯ  
ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД  

КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 
1. Згідно ст. 45 Кримінального кодексу України (далі – КК 

України) умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з дійовим каяттям є, власне, дійове каяття, яке полягає в тому, 
що після вчинення злочину особа щиро покаялась, активно сприяла 
його розкриттю та повністю відшкодувала завдані збитки або усунула 
заподіяну шкоду. Науковці, зокрема Житній О.О. поділяє ознаки 
дійового каяття на об’єктивні (активне сприяння розкриттю злочину та 



304 
 

повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди) 
та суб’єктивні (щире розкаяння). Дане дослідження присвячене аналізу 
таких ознак дійового каяття як щире розкаяння та повне відшкодування 
завданих збитків або усунення заподіяної шкоди. 

Відповідно до п.3 Постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про практику застосування судами України законодавства про 
звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 
23.12.2005 року щире розкаяння характеризується як суб’єктивне 
ставлення винної особи до вчиненого злочину, яке виявляється в тому, 
що вона визнає свою провину, висловлює жаль з приводу вчиненого та 
бажання виправити ситуацію, що склалася. М.Є. Григор’єва вказує, що 
щире каяття характеризує поведінку винного після вчинення злочину з 
позицій психологічної переорієнтації суб’єкта. Стан засудження своєї 
злочинної поведінки характеризується тим, що суб’єкт щиро 
розкаюється у своєму вчинку. При цьому особа визнає антисоціальний 
характер вчинку і готова нести за нього відповідальність. 

Тлумачення поняття «розкаяння» було здійснено Касаційним 
кримінальним Судом у справі №166/1065/18. У постанові від 
18.09.2019 року Суд вказав, що розкаяння передбачає, окрім визнання 
особою факту вчинення злочинних дій, ще й дійсне, відверте, а не уявне 
визнання своєї провини у вчиненому певному злочині, щирий жаль з 
приводу цього та осуд своєї поведінки, що насамперед повинно 
виражатися в визнанні негативних наслідків злочину для потерпілої 
особи, бажанні виправити наслідки вчиненого.  

На жаль, суди часто не вказують, у чому саме проявлялося щире 
розкаяння обвинуваченого, а натомість обмежуються лише 
твердженням, що воно дійсно мало місце. Так, наприклад, 
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області  у справі 
№303/2131/21 від 06.04.2021 постановив ухвалу про звільнення особи 
від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям, при 
цьому мотивувавши таке рішення тим, що обвинувачена в судовому 
засіданні повідомила суду про дійсність її щирого каяття та сприяння 
розкриттю вчиненого нею кримінального правопорушення.  

З іншого боку, вважаємо, що об’єктивне встановлення «щирості» 
розкаяння неможливе, адже щирість насамперед характеризує 
внутрішні почуття підозрюваного, а не їх зовнішні прояви. Можливі 
ситуації, коли особа показово жалкує про скоєне кримінальне 
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правопорушення, вдає стурбованість з приводу його наслідків, але 
насправді не відчуває докорів сумління та не шкодує про вчинене. У 
цьому контексті необхідно погодитися з думкою О.О. Житного, який 
вказує, що щире каяття доцільно замінити на повне визнання особою 
своєї вини. При цьому важливо встановити, до якого моменту 
досудового слідства чи судового розгляду підозрюваний може 
повністю визнати свою вину. З урахуванням положень ч.4 ст. 286 КПК 
України, відповідно до якої суд має невідкладно розглянути 
клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, якщо під 
час здійснення судового провадження сторона кримінального 
провадження звернеться до суду з таким клопотанням, вважаємо, що 
таким моментом повинний бути момент виходу суду до нарадчої 
кімнати, а відтак словосполучення «щиро розкаялась» у ч.1 ст. 45 КК 
України пропонуємо замінити на «повністю визнала свою вину до 
моменту виходу суду в нарадчу кімнату». Така законодавча зміна 
сприятиме підвищенню чіткості та однозначності кримінального 
закону, а також позитивно вплине на якість мотивувальної частини 
судових рішень. 

Щодо самого поняття повного визнання вини, вважаємо, що 
таким варто вважати беззастережне визнання підозрюваним свого 
умислу на вчинення кримінального правопорушення (якщо мова йде 
про кримінальний проступок) або факту, що його необережність, 
виражена у формі кримінально протиправної самовпевненості або 
кримінально протиправної недбалості, призвела до вчинення 
кримінального правопорушення (якщо мова йде про необережний 
нетяжкий злочин). При цьому визнання особою своєї вини не має бути 
формальним, а тому повинне бути належним чином зафіксоване його у 
матеріалах кримінального провадження. Для цього, наприклад, 
важливо з’ясовувати, як саме проявлялось усвідомлення особою 
суспільно небезпечного характеру свого діяння, чи дійсно вона 
передбачала наслідки своєї дії чи бездіяльності або чи повинна вона 
була і могла їх передбачити. 

3. Ще однією ознакою дійового каяття є повне відшкодування 
завданих збитків або усунення заподіяної шкоди. Пленум Верховного 
Суду України не диференціює поняття повного відшкодування збитків 
та усунення заподіяної шкоди, проте в науці кримінального права 
висловлюються цілком обґрунтовані думки, що вказані поняття не є 
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тотожними. Наприклад, П.В. Хряпінський зазначає, що відшкодування 
збитків полягає у наданні компенсації потерпілому шляхом виплати 
грошової вартості збитку або наданні іншого майнового еквіваленту. 
На відміну від цього, усунення заподіяної шкоди – це ліквідація 
наслідків злочину у натуральному вигляді, що, зазвичай, виникає тоді, 
коли у винного недостатньо коштів для відшкодування заподіяних 
збитків, але він може власними силами усунути шкоду, наприклад, 
привселюдно вибачитися або надати допомогу потерпілому після 
нанесення побоїв чи тілесних ушкоджень. 

Таке усунення шкоди чи відшкодування збитків має носити 
винятково добровільний характер, тобто витікати із власних спонукань 
особи. Доцільно зазначити, що у випадку відсутності в обвинуваченого 
матеріальної можливості повністю покрити завдані збитки, виконати 
цей обов’язок можуть його родичі, близькі знайомі чи інші особи. При 
цьому важливо, щоб ініціатива такого відшкодування виходила саме 
від обвинуваченого, а не зазначених осіб. 

За відсутності повного відшкодування завданих збитків або 
усунення заподіяної шкоди звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям є неможливим. Так, 
наприклад, Герцаївський районний суд Чернівецької області в ухвалі № 
1-кп/714/101/21 від 02.09.2021 року, обґрунтовуючи рішення про 
відмову у задоволенні клопотання про звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям, зазначив, що суду не 
надані відомості яким чином відбулось відшкодування обвинуваченим 
спричиненої шкоди або її усунення, а потерпіла особа заявила, що 
спричинену шкоду їй не відшкодовано.  

Проте необхідно враховувати, що в певних випадках кримінальне 
правопорушення або замах на нього можуть не заподіювати шкоду чи 
завдавати збитки. У такому випадку для звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям достатньо 
щирого розкаяння та активного сприяння у розкритті злочину.  

4. Таким чином проаналізувавши такі ознаки дійового каяття як 
щире розкаяння та повне відшкодування завданих особою збитків або 
усунення заподіяної шкоди, вважаємо, що встановлення «щирості» 
розкаяння особи є об’єктивно неможливим, а тому словосполучення 
«щиро розкаялась» у ч.1 ст. 45 КК України пропонуємо замінити на 
«повністю визнала свою вину до моменту виходу суду в нарадчу 
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кімнату». 
Щодо повного відшкодування завданих збитків або усунення 

заподіяної шкоди важливо звернути увагу на те, що ці поняття не є 
тотожними, а їх відображення обов’язково повинне міститися в 
матеріалах кримінального провадження. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри кримінального 
права і кримінології юридичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка Крикливець Д.Є. 

 
Оленич І.В., 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, 2 курс 

 
ОСОБЛИВОСТІ ШТРАФУ  

ЯК САНКЦІЇ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ  
У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

В адміністративно-юрисдикційній практиці штраф є домінуючим 
видом санкції за порушення правил дорожнього руху в Україні та світі. 
Його поширеність виправдана оперативністю, гнучкістю та 
ефективністю як засобу притягнення до відповідальності у вигляді 
матеріального впливу на інтереси порушника. Саме тому такий вид 
стягнення потребує особливої дослідницької уваги, порівняння 
механізму його застосування в різних країнах світу та аналізу 
доцільності впровадження надбань іноземної практики в українське 
правове середовище. 

Незважаючи на відмінності особливостей штрафу у різних 
куточках світу основною його метою є покарання та, як наслідок, 
небажання повторювати вчинення правопорушення. Найбільше 
відбивати бажання до таких дій повинен розмір майнових збитків, які 
понесе правопорушник. Найпоширенішими, в тому числі, які діють і в 
Україні, є штрафи встановленого розміру (фіксовані штрафи). Свою 
ефективність вони довели в таких державах як Франція, Іспанія, Японія 
та інших, де штрафи, навіть за незначні правопорушення, досягають 
високого порогу. Як наслідок, рівень травмувань та смертності на 
дорогах є рекордно низьким. 

В нашій державі виникло широке поле дискусій в колі правової 
спільноти та за її межами щодо співрозмірності розміру штрафу та 
суспільно негативних наслідків правопорушення. Хоча в Україні існує 
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тенденція до посилення заходів адміністративного впливу за 
порушення правил дорожнього руху наявна ситуація на дорогах 
говорить про необхідність покращення дисципліни водіїв шляхом 
подальшого збільшення розмірів штрафних стягнень. З іншого боку, 
неможливо встановити такий розмір штрафу, який би однаково впливав 
на майнові інтереси порушників. Спочатку здається, що фіксовані 
штрафи цілком реалізують принцип рівності, адже кожен буде нести 
відповідальність в однаковому обсязі. На практиці все навпаки. В нашій 
державі, на жаль, присутнє значне розшарування населення в плані 
матеріального забезпечення. Якщо умовно штраф за порушення 
певного правила дорожнього руху сягає 3000 грн., то особа-порушник, 
місячний дохід якої складає лише мінімальну заробітну плату, 
буквально буде не в змозі матеріально забезпечити себе та осіб на 
утриманні, якщо такі є. Тоді як, наприклад, особа-порушник, яка 
володіє успішним бізнесом, навіть не відчує матеріальних збитків, як 
покарання за своє протиправне діяння. Таким чином, є імовірність 
зменшення кількості правопорушень, скоєних особами з низьким 
доходом, але залишається відкритим питання чи зможуть такі штрафи 
зупинити багатші верстви населення від неправомірних дій на дорогах. 

Окремої уваги заслуговує відповідність штрафу до шкоди 
завданої правопорушенням. Існують випадки, коли за правопорушення, 
яке лише теоретично передбачає суспільно шкідливі наслідки 
доводиться відповідати у більшому обсязі, ніж за правопорушення, яке 
могло би серйозно негативно вплинути на інших осіб. Наприклад, 
згідно положень Кодексу України про адміністративні 
правопорушення штраф за керування автомобілем без номерного 
знаку, або коли знак не освітлюється досягає 850 грн., тоді як за 
ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних 
служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, тобто 
за правопорушення, яке реально може спричинити шкоду здоров'ю та 
життю людини - 680 грн. 

Враховуючи зарубіжний досвід, варто розглянути практику 
штрафів у Фінляндії. Згідно Закону «Про накладення штрафів та пені» 
та Закону «Про дорожній рух» там діють правила не тільки фіксованого 
штрафу, а й так званого денного штрафу (päiväsakko), який 
призначається за серйозні правопорушення. Кінцева сума штрафу 
залежить від багатьох факторів. Наприклад, можуть враховуватися такі, 
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здавалося б, не пов'язані з водінням фактори, як кількість утриманців у 
порушника, його капітал і щомісячний дохід та, навіть, психологічний 
стан. Зрозуміло, враховується і ступінь порушення, тяжкість наслідків. 
Крім того, верхньої межі для суми штрафу не існує. В історії країни 
було два випадки, коли сума штрафу перевищила 100 тис. євро. Таким 
чином, фінансове покарання навіть для багатших верств суспільства 
стає вагомим. Чи можна втілити таку ідею в реальність в Україні? Адже 
в країні, де суспільство має велику різницю в доходах, це могло би 
стати вдалим вирішенням проблеми. Проте, така практика не 
позбавлена і негативних нюансів. Так як наша правова система не 
пристосована до таких змін, денні штрафи можуть додати труднощів у 
механізм притягнення до відповідальності. Наприклад, порушник може 
приховувати свої реальні доходи, що також вплине на розмір 
стягнення, крім того така система дозволить порушнику маніпулювати 
своїм становищем або перебільшувати наявні життєві проблеми, а 
дослідження всіх фактів, включаючи психологічні,  стане надто 
громіздким та кропітливим і не виправдає ефективності такого виду 
покарання, адже на з'ясування всіх обставин потрібно буде витратити 
велику кількість часу, зусиль та коштів, тому держава більше витратить 
ніж отримає, зокрема коли такі витрати перевищать суму штрафу. 

Таким чином, штраф як санкція за правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху задля покращення своєї ефективності, 
потребує ряду змін та доповнень шляхом внесення поправок до 
законодавства із врахуванням досвіду іноземних держав та 
національних правових надбань. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри процесуального 
права юридичного факультету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича Гордєєв В.В. 
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Маринів Н.А., 
Національний юридичний університет 

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

 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

 ДОВЕДЕННЯ ВИНИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 
Інститут вини платника податків запроваджено в національне 

законодавство Законом України від 16.01.2021 р. N 466-IX «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 
адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому законодавстві» та застосовується при 
притягненні платника податків до фінансової відповідальності, 
починаючи з 1 січня 2021 року.  

Так, відповідно до п. 109.1 ст. 109 Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ, Кодекс) податковим правопорушенням є протиправне, 
винне (у випадках, прямо передбачених ПКУ) діяння (дія чи 
бездіяльність) платника податку (в тому числі осіб, прирівняних до 
нього), контролюючих органів та/або їх посадових (службових) осіб, 
інших суб’єктів у випадках, прямо передбачених ПКУ. 

Не надаючи безпосередньо визначення поняття «вина», 
Кодексом у статті 112 визначено  умови, які (в сукупності) визначають 
вину особи. Такими умовами є: 1) встановлення можливості 
дотримання особою правил та норм, за порушення яких Кодексом 
передбачена відповідальність, однак не вжиття цією особою достатніх 
заходів щодо їх дотримання; 2) доведення контролюючим органом 
того, що вчиняючи певні дії або допускаючи бездіяльність, за які 
передбачена відповідальність, платник податків діяв нерозумно, 
недобросовісно та без належної обачності . 

Кваліфікуючою ознакою податкових правопорушень, 
вичерпний перелік яких визначено пунктами 123.2 - 123.5 ст. 123, 
пунктами 124.2 124.3 ст. 124, пунктами 125-1.2 – 125-1.4 ст. 125-1 ПКУ,  
є умисел у вчиненні діяння, спрямованого на невиконання або 
неналежне виконання платником свого податкового обов’язку.  

Аналізуючи положення оновленого ПКУ, можемо дійти 
висновку, що фінансова відповідальність за чітко визначені ПКУ 
податкові правопорушення, нерозривно пов’язана із обов'язком 
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контролюючого органу – органів Державної податкової служби (далі – 
органів ДПС) не просто встановити порушення платником податків 
норм податкового законодавства, а саме довести ціленаправленість 
(умисність) дій платника податків. Вказане потребує необхідність 
активних дій з боку органів ДПС у зборі належної та допустимої 
доказової бази, яка переконливо буде доводити, що саме платник 
податків створив такі умови, за яких стало можливе вчинення 
податкового правопорушення. При цьому, необхідно належного 
обґрунтувати, що він міг та мав можливість дотриматися встановленого 
порядку, проте свідомо це проігнорував, враховуючи, що усі сумніви 
щодо наявності обставин, за яких платник податків може бути 
притягнуто до фінансової відповідальності, на підставі пп.4.1.4 п.4.1 
ст.4 та п.56.21 ст. 56 Кодексу трактуються на користь такого платника.  

Враховуючи зазначене, можемо зробити висновок, що для  
доведення вини посадові особи контролюючих органів повинні 
з'ясувати всі обставини, які свідчили б про те, що платник податків 
створює якісь певні умови для невиконання свого обов’язку.  А для 
цього, крім аналізу інформації та документів податкової звітності 
платника, яка міститься в інформаційних ресурсах органів ДПС, не 
буде зайвим і отримати пояснення від платника щодо правомірності 
його дій. Можна, звичайно  говорити про надану платнику можливість 
подати заперечення на акт перевірки, однак, у випадку  відображення у 
акті  необґрунтованого податкового правопорушення, результативність 
перевірки буде нульовою, а у платника будуть обґрунтовані підстави 
для визнання дій контролюючого органу неправомірними. Тобто, на 
нашу думку, доведення вини платника податків не може мати місце під 
час проведення камеральної перевірки, яка виключає використання 
інших документів та інформації, крім тієї, що є у розпорядженні 
контролюючого органу. 

Натомість, у контролюючого органу, склалася зовсім 
протилежна думка із цього питання. Так, згідно із Рекомендаціями, що 
були направлені ДПС України до регіональних підрозділів листом ДПС 
від 31.12.2020 р. N 24242/7/99-00-20-01-02-07, умисна вина, наприклад, 
у несвоєчасній сплаті податків може бути доведена під час проведення 
камеральної перевірки, зокрема, тим, що згідно із даними, що міститься 
в інформаційних ресурсах ДПС України, виявлено аналогічне 
порушення податкового законодавства в частині несвоєчасності сплати 
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податкових зобов’язань у попередніх звітних періодах. А про 
можливість платником виконати обов`язок по своєчасній сплаті 
податкових зобов`язань з податку на додану вартість, визначених у 
податкових деклараціях свідчить таке: 1) наявність в Кодексі 
інформації про граничні строки подання податкової звітності; 2) 
наявність інформації про електронний рахунок, на який здійснюється 
сплата податкового зобов`язання визначеного в податковій звітності з 
податку на додану вартість; 3)  обізнаність платника податків власне із 
наявністю обов`язку щодо сплати податкового зобов`язання; 4) 
платником податків було самостійно визначено суму податкового 
зобов`язання, тобто на етапі підготовки податкової звітності платник 
усвідомлював про обов`язок в подальшому сплатити дані зобов`язання 
та інші.  

Наскільки така позиція контролюючого органу знайде своє 
підтримання при судовому оскарженні застосованих за результатами 
камеральних перевірок фінансових санкцій за несвоєчасну сплату 
податкового зобов'язання покаже час. На сьогодні існують судові 
рішення із протилежними висновками щодо можливості доведеності 
умислу платника податків за результатами камеральної перевірки. 
Зокрема, у рішенні Харківського окружного адміністративного суду від  
08 листопада 2021 року у справі № 520/15954/21, сформовано висновок, 
що умисне діяння платника податків із несвоєчасної оплати податків 
(зборів) може мати місце виключно у випадку неініціювання переказу 
коштів за обов`язкової умови: 1) фізичної наявності у власності 
платника безготівкових коштів на рахунку в установі банку (або 
фізичної наявності готівкових коштів у касі суб'єкта господарювання 
юридичної особи, володінні громадянина підприємця); 2) відсутності 
перешкод/перепон у визначенні юридичної долі цих коштів; 3) 
відсутності невиконаних грошових зобов`язань, котрі мають 
законодавчий пріоритет над податковим обов`язком (тобто 
усвідомлення фізичної змоги проведення платежу, усвідомлення 
потреби в ініціюванні переказу коштів та усвідомлення відсутності 
об`єктивних перешкод у передачі права власності на активи у вигляді 
коштів Державі Україна в особі компетентного суб`єкта права-органу 
публічної адміністрації, але неповажне та нерозумне ухилення від 
спрямування платіжного доручення до установи банку).  При цьому, у 
силу п.п.75.1.1 ст.75 та ст.76 Податкового кодексу України перелічені 
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юридично значимі фактори об`єктивно не можуть бути достеменно 
з`ясовані контролюючим органом у межах та обсязі такого заходу 
податкового контролю як камеральна перевірка. Однак, за даними 
Державного реєстру судових рішень, існують і протилежні рішення з 
означеного питання.  

Неоднозначність судової практики із означеної проблеми, як і 
наявність самої проблеми щодо можливості встановлення умислу 
платника податків за результатами камеральної перевірки, свідчить про 
те, що у податковому законодавстві залишаються невирішеними окремі 
питання, у тому числі, і питання доведення винності платника податків 
вчинення податкового правопорушення, за яке передбачена фінансова 
відповідальність, що не відповідає категорії «якість законодавства» як 
складової принципу верховенства права. 

 
Рихлевич І.В., 

Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 

юридичний факультет, ЮРД-28с 
 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ЕВТАНАЗІЇ В УКРАЇНІ 

Одним із природніх прав людини вважається право на життя. У 
рішенні Конституційного Суду України від 29.12.1999 р. зазначено: 
«Конституція України проголошує, що конституційні права і свободи, 
зокрема право людини на життя, гарантуються і не можуть бути 
скасовані (частина друга статті 22), що забороняється внесення будь-
яких змін до Конституції України, якщо вони передбачають скасування 
прав і свобод людини і громадянина (частина перша статті 157). Не 
допускається також звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, 
в тому числі невід'ємного права людини на життя, в разі прийняття 
нових або внесення змін до чинних законів (частина третя статті 22)». 
Життя людини є найвищою соціальною цінністю, що має свій початок 
і кінець. Враховуючи це виникає питання: чи є кінець життя від нас 
залежним, чи можемо ми вимагати або прохати про позбавлення 
нашого життя.  

Загалом, легалізацію евтаназії відносять до четвертого покоління 
прав людини. Такі права пов’язують з науковими відкриттями в галузі 
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медицини, генетики та загалом наукового прогресу й розвитку моралі. 
Наприклад, Г. Б. Романовський вважає, що права четвертого покоління 
взагалі обмежуються правом на самогубство та на евтаназію, що є 
елементами права на смерть. Усе частіше з’являються роботи, де 
«право на смерть» розглядається як реалізація права на життя. Серед 
них можна назвати праці М. Ковальова, Л. Коновалової, І. Мадояна. 

Наприкінці XX століття кілька європейських країн почали 
вводити у своїх кримінальних кодексах спеціальні положення щодо 
пом’якшення покарання та врахування пом’якшувальних обставин при 
переслідуванні за евтаназію. У 1984 році Верховний суд Нідерландів 
визнав евтаназію прийнятною, але лише з 1 квітня 2002 року 
Нідерланди стали першою державою з легальною евтаназією. 

У світі кардинально різне ставлення до «хорошої смерті», від 
давньогрецьких слів «хороший» («eu») і «смерть» («thanatos»). 
Потрібно зауважити, що евтаназія є двох видів – активна й пасивна. 
Пасивна – це лише відмова пацієнта від лікування, за допомогою якого 
підтримувалося життя невиліковно хворого. У той час активна – це 
певні дії, введення лікарських препаратів, які пов’язані з прискоренням 
смерті людини, аби позбавити її від тяжких страждань. У деяких 
країнах легалізували й активну, й пасивну евтаназію, як от у 
Нідерландах, Бельгії, Швейцарії чи Люксембурзі. Пасивна набула 
більшого поширення, прикладом може слугувати Швеція, Франція та 
ще низка інших країн.   

Варто зазначити, що в Україні були спроби узаконити пасивну 
евтаназію. При підготовці до однієї з перших редакцій Цивільного 
кодексу України була пропозиція закріпити пасивну форму евтаназії. 
Та цю пропозицію не сприйняли, й було вирішено вказати в ч. 4 ст. 281 
ЦК України, що забороняється задоволення прохання фізичної особи 
про припинення її життя. Про включення в КК України такого 
кримінального правопорушення, як евтаназія, не було жодних 
пропозицій. Проте цю заборону ми також можемо побачити в Основах 
законодавства України про охорону здоров’я, де в ст. 52 вказано, що 
медичним працівникам забороняється здійснення евтаназії - 
навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з 
метою припинення його страждань. 

Якщо проаналізувати наукові погляди, то ми бачимо, що нам 
пропонується звернення до таких статей: при активній евтаназії  - до ч. 
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1 ст. 115, до п. 6 ч. 2 ст. 115, де зазначено про умисне вбивство з 
корисливих мотивів, якщо, наприклад, за виконання такого прохання 
отримуватиметеся плата чи п. 11 ч. 2 ст. 115 - умисне позбавлення 
життя потерпілого, здійснене особою за дорученням іншої особи, а при 
пасивній – до ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 139 КК України.  На  наш погляд, 
прогалина в законодавстві повинна бути заповнена шляхом 
впровадження нових конкретизованих норм (що містили б сам термін 
«евтаназія»), оскільки фактично евтаназія визначається КК України як 
кримінальне правопорушення. Умисне вбивство, вчинене через 
ревнощі, і вбивство шляхом евтаназії не можуть мати однаковий 
ступінь суспільної небезпеки. У багатьох країнах хоч і кваліфікують це 
діяння як кримінальне правопорушення, але покарання у такому 
випадку м’якше, ніж за просте умисне вбивство. Обов’язковою 
ознакою складу в такому кримінальному правопорушенні є мотив чи 
мета, а саме співчуття до невиліковно хворої людини чи усунення будь-
якого страждання. Кримінальний кодекс Перу включає до складу 
злочину мотив та мету, Швейцарії, Польщі – тільки мотив, а Грузії – 
лише мету. Отже, як бачимо прохання невиліковно хворої особи про 
припинення її життя, враховано законодавцем при конструюванні 
складів кримінальних правопорушень, як ознака, що знижує рівень 
суспільної небезпеки діяння.  

Якщо ми говоримо про впровадження евтаназії, як окремого 
кримінального правопорушення, то спочатку потрібна позитивна 
оцінка  більшої частини суспільства, що передує включенню до КК 
України норми про евтаназію. Можливо, достатньо буде хоч доповнити 
ч. 1 ст. 66 КК України, де зазначається перелік обставин, які 
пом’якшують покарання. Адже, як ми бачимо, такої обставини, як 
кримінального правопорушення з мотивів жалю чи подібного немає.  

Ще одним варіантом врегулювання питання кримінальної 
відповідальності за евтаназію є включення в Кримінальний кодекс 
України окремої статті, як, до прикладу, це зробила Польща. Зокрема, 
дане питання врегульоване ст.150 Кримінального кодексу Республіки 
Польща, у якій зазначається: «§ 1. Хто вбиває людину на її прохання і 
під впливом співчуття до неї, карається позбавленням волі на строк від 
3 місяців до 5 років. § 2. У виняткових випадках суд може застосувати 
надзвичайне пом’якшення покарання і навіть відмовитися від його 
призначення». 
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Ми вважаємо, що не потрібно копіювати законодавства інших 
країн, однак приклад Польщі є достатньо хорошим варіантом для 
України в цей відрізок часу. Вважаємо, варто лише визначити різні 
санкції щодо активної та пасивної евтаназії.  

Ще одним варіантом введення евтаназії в правове поле є її 
легалізація. У такому випадку варто розробити механізм, який буде 
прописано в законі, зокрема, врегулювати питання про процес 
призначення евтаназії лікарем з ініціативи невиліковно хворої людини. 
Цей закон повинен повністю регулювати усі нюанси евтаназії з 
врахуванням досвіду інших країн, наприклад Австралії, Бельгії, Іспанії, 
Нідерланди, Канади, США, ФРН, Фінляндії, Франції тощо. 

Отже, евтаназія, як можливість волевиявлення особистості, 
реалізація особою одного з своїх основоположних прав – права на 
життя у повній мірі, через надання можливості визначити час 
завершення свого життя, є тим аспектом, який повинен бути 
законодавчо врегульований. Однак, в Україні поки що дане питання 
стоїть на етапі законодавчого й наукового напрацювання щодо того, 
який шлях врегулювання евтаназії обрати. Воно пов’язане з такими 
ризиками: тиск на пацієнта з боку зацікавлених осіб для отримання 
прибутку, зумовлений корупційними діями, може призвести до 
прийняття недобровільного рішення, може збільшитися так звана 
«чорна» торгівля донорськими органами. Враховуючи вищенаведене, 
на наш погляд, введення евтаназії в правовий обіг є лише питанням 
часу. На нашу думку, найбільш прийнятним кроком на даному етапі є 
включення відповідних норм до Кримінального кодексу України, а 
подальші кроки мають бути здійсненими з врахуванням життя людини 
як найвищої соціальної цінності. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права і кримінології Львівського національного університету імені 
Івана Франка Шуп’яна М.Ю. 

 
 
 
 
 
 

 



317 
 

Трушкіна А.О., 
Університет митної справи та фінансів, 

Інститут науково-навчальних та міжнародних відносин, 
 4 курс, група П18-1 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ ПІДПИСІВ 
В даний час судово-почеркознавча експертиза є невід'ємною 

частиною при розгляді кримінальної справи, оскільки її можливості 
охоплюють широкий спектр ідентифікаційних і діагностичних завдань 
при вирішенні питань, що стоять перед експертом при проведенні 
експертизи. 

Проведення судово-почеркознавчої експертизи регламентується 
Наказом Мін’юсту № 53/5 «Про затвердження Інструкції про 
призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 
та призначення судових експертиз та експертних досліджень». 

Почеркознавча експертиза проводиться на підставі 
процесуального документа, передбаченого законом (постанова, 
ухвала), про призначення експертизи, складеного уповноваженою 
особою або компетентним органом. 

Об’єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в 
якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому 
їх можна виявити для вирішення поставлених завдань, відповідно до п. 
1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції 
України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями). 

На почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) 
надаються оригінали документів. 

Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного 
дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та 
експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої 
значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою 
особи). 

Експериментальні зразки почерку відбирають у два етапи.  
Перший етап: особа, почерк якої підлягає ідентифікації, виконує 

текст за тематикою, близькою до досліджувального об'єкта, у звичних 
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умовах (сидячи за столом, із звичним приладдям письма, при денному 
освітленні).  

Другий етап: зразки відбираються під диктовку тексту, 
аналогічного за змістом тому, що досліджується, або спеціально 
складеного тексту, який містить фрази, слова і цифри, узяті з 
рукописного тексту, що досліджується. Якщо буде помічено, що той, 
хто пише, намагається змінити свій почерк, темп диктовки слід 
прискорити. 

Після нанесення 10 - 15 експериментальних підписів аркуші 
паперу треба міняти. 

Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або 
цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим 
коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних 
зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 
документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів. 

Експериментальні зразки посвідчуються органом або особою, які 
призначили експертизу. 

При великій кількості почеркових об’єктів, їх доцільно розділити 
на групи (за особами, від імені яких виконано підписи, епізодами 
справи, видами документів тощо) і за кожною групою призначити 
окрему експертизу. 

Мають важливість обставини виконання рукописного тексту, які 
могли вплинути на змінення ознак почерку, вони відображаються у 
документі про призначення експертизи (залучення експерта). 

Методикою судово-почеркознавчої експертизи розроблено 
вимоги до порівняльних зразків: достовірність; порівнянність; належна 
якість; достатність. 

Достовірність (безсумнівність): слідчий повинен упевнитися, 
ким виконано текст документа. 

Порівнянність: зразки повинні бути виконані з використанням 
фрагментів досліджуваного тексту, слів, речень тощо; тими ж 
графічними символами, буквами того ж алфавіту або шифрами, за 
таких самих умов для письма на подібних матеріалах. 

Належна якість: розрив в часі від періоду виконання 
досліджуваного документа має бути невеликим; зразки отримуються 
при тих самих умовах тощо. 

Достатність: обсяг має бути не менше рекомендованих 
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інструкцією. 
Достатність та якість наданих для проведення експертизи зразків 

почерку та підпису особи визначаються експертом у кожній конкретній 
експертній ситуації. 

Результати дослідження експерт викладає у письмовий висновок. 
Висновок експерта при проведенні експертизи під час судового 

розгляду складається за правилами, визначеними розділом IV 
Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень. 

Предмети та документи, що були об'єктами експертного 
дослідження, підлягають поверненню ініціатору експертизи, разом з 
висновком експертизи або повідомленням про неможливість надання 
висновку.  

Оглянувши експертну практику, стверджуємо, що у висновках 
судово-почеркознавчих експертиз спостерігається неоднозначний 
термінологічний підхід та різноманітність формулювань при описанні 
загальних й окремих ознак підписів. 

Визначення загальник ознак почерку за великою кількістю 
графічних знаків дозволило виділити групи переважаючих ознак 
(характерних для більшості знаків при їх великій кількості). Існуюча 
між почерком та підписами відмінність полягає у тому, що буквені 
тексти, які надходять для дослідження, на відміну від підписів, значно 
більші за об’ємом. Тому їх характеристика неоднорідна і чітко 
визначити переважні ознаки, характерні для більшості їх складових 
елементів, не завжди можливо. Г.І. Купельська та В.Л. Кравець слушно 
зазначають, що загальні ознаки повинні визначатися для підпису 
загалом.  

Наприклад, ознаки підписів, які відображають структурні 
характеристики рухів, часто на практиці визначаються як за середніми, 
так і за конкретизованими показниками. Так, крім узагальнюючої назви 
транскрипції підпису, вказується і зв’язність окремих елементів в 
послідовності їх виконання з врахуванням усіх перерв у рухах. Проте 
конкретизація зв’язності елементів як загальної ознаки не завжди 
доцільна. Це підтверджується в подальшому при проведенні 
порівняльного дослідження. Тоді ця нібито одна конкретизована 
загальна ознака може подаватися вже як одна або декілька окремих 
ознак – «вид з’єднання рухів», які вказують на виконання послідовних 
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елементів підпису з відривом або без відриву пишучого приладу від 
матеріалу письма.  

Спостерігається також неоднозначність у формулюваннях 
деяких окремих ознак. Це стосується таких ознак, як «форма рухів при 
виконанні» та «форма рухів при з’єднанні». Наприклад, дугова форма 
елементу може характеризуватися як кутаста, або як сполучення дуг 
різного ступеню кривизни і навпаки. Опис елементів, що 
характеризують ознаку «напрямок рухів», також викликають у 
експертів певні складнощі. Так, напрямок будь-якого дугового 
елементу може бути охарактеризований не тільки як ліво-або 
правоокружний, але й з уточненням напрямку його окремих фрагментів 
(початкова частина – вниз направо, заключна – зліва направо і т.п.). 

Вважаємо, що розроблена методика криміналістичного 
дослідження підписів до тепер залишається дієвою й актуальною, 
успішно виконує завдання, що стоять перед почеркознавчою 
експертизою, але потребує удосконалення в силу новацій та нових 
тенденцій. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри правоохоронної 
та кримінально-правових дисциплін Університету митної справи 
та фінансів Карнаухов О.В. 

 
Марич А.В., 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого, 

міжнародно-правовий факультет, 
2 курс, група 07мп-20-05 

 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ 
СЕЗОННИХ РОБІТНИКІВ У ПОРІВНЯННІ З КРАЇНАМИ ЄС 

Питання сезонної роботи сьогодні є досить актуальним, адже 
перелік сезонних робіт, хоча й вичерпний, є досить великим. 
Особливості регулювання праці сезонних працівників були визначені 
ще Указом Президії Верховної Ради від 24 вересня 1974 року №310-
ІКС. Законодавство визначає сезонну роботу як таку, що за 
кліматичними та природними умовами виконується не протягом року, 
а в певний період сезону, який не може перевищувати шести місяців.  
Тобто сезонність може бути викликана низкою причин, наприклад, 



321 
 

врожайністю, сезонними змінами, непередбачуваними природними 
явищами. Перелік сезонних галузей і робіт затверджено постановою 
Кабінет Міністрів України від 28 березня 1997 року №278. Перелік 
визначених робіт і галузей є вичерпним. До сезонних галузей належать: 
лісова промисловість та лісове господарство, торф’яної промисловість, 
сільське господарство, переробна промисловість, санаторно-
рекреаційні заклади, транспортно-дорожній комплекс. Регулювання 
трудових відносин сезонних працівників у порівнянні з працівниками, 
які укладають трудові договори на невизначений термін, має певні 
особливості.  Наприклад, при укладенні контракту на сезонну роботу 
майбутнього працівника необхідно попередити про такі умови.  Якщо 
ця умова не дотримана і працівник не повідомлений, працівник 
вважається прийнятим на роботу безстроково.  Також така специфіка 
полягає в тому, що тест на перевірку відповідності працівника певній 
дорученій йому роботі не визначено законодавством. 

Українське законодавство має розширити перелік сезонних робіт, 
таких як сезонний туризм (морський або гірськолижний курорт), що 
можна вважати відповідним в українському законодавстві. У зв’язку з 
тим, що Україна активно інтегрується в європейський простір, вона має 
відповідати певним стандартам, які прямо містяться в законодавстві 
Європейського Союзу. Організація праці для сезонних працівників 
регулюється Директивою 2009/52/EC Європейського Парламенту та 
Ради від 18 червня 2009 року «Забезпечення мінімальних стандартів 
щодо санкцій та заходів проти роботодавців громадян третіх країн, які 
незаконно перебувають», Директива 2014/36/ЄС Парламенту та Ради 
від 26 лютого 2014 року «Про встановлення умов в'їзду та проживання 
громадян третіх країн з метою працевлаштування як сезонних 
працівників», Рамкова директива Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 
року «Про запровадження заходів щодо підвищення безпеки та 
здоров’я працівників». Буде доцільно переглянути та вдосконалити 
вітчизняне законодавство з метою розширення переліку сезонних робіт 
і видів діяльності та гарантування прав сезонних працівників. 

Якщо порівнювати зобов’язання роботодавця з ефективною та 
безпечною роботою сезонних працівників в ЄС, вони включають 
набагато ширший перелік. Одна з них – акцент на недискримінації 
сезонних працівників та врахування їх особливо вразливого становища, 
якщо вони є працівниками з третіх країн. До відповідної рівної робот, в 
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тому самому місці також можна додати рівну роботу для працівників, 
що має регулюватися колективними договорами. Ще одна особливість 
– роботодавець може бути притягнутий до відповідальності. 
Прикладом такої відповідальності є накладення санкцій та 
відсторонення на невизначений термін від участі в державних 
договорах.  Існують випадки, коли роботодавці можуть бути притягнуті 
до відповідальності за грубі порушення прав сезонних працівників, як 
це визначено Директивою 2009/52/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 18 червня 2009 року «Про забезпечення мінімальних 
стандартів щодо санкцій та заходів проти роботодавців».  

Аналізуючи законодавство України та ЄС, найважливішим 
завданням сьогодні є забезпечення ефективного права на працю та 
захист працівників від можливих порушень з боку роботодавця. Також, 
як уже зазначалося, доцільно буде розширити перелік сезонних робіт, 
оскільки вони викликають збільшення зайнятості в готельному та 
розважальному бізнесі. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри трудового 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Радіонова-Водяницька В.О. 

 
Омелько І.І., 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., асистент кафедри державного будівництва 
 

НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА:  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Конституції зарубіжних країн зазвичай передбачають особливий 
механізм притягнення президента до відповідальності. До 
відповідальності президента можна віднести кримінальну 
відповідальність, а також дострокове припинення його повноважень за 
процедурою імпічменту. Остання може бути пов’язана із вчиненням 
президентом кримінального правопорушення або порушення 
конституції чи іншого аморального діяння.  

Існує дві моделі. Перша: притягнення до кримінальної 
відповідальності можливе лише після припинення повноважень 
президента. Тому недоторканність президента тут − гарантія від 
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притягнення президента до кримінальної відповідальності за 
«загальним» порядком. Разом з цим існує друга модель − притягнення 
до кримінальної відповідальності і без припинення його повноважень. 

Прикладом першої моделі є Литва. Відповідно до ч. 1 ст. 86 
Конституції Литовської Республіки особистість Президента Республіки 
недоторканна: доти, поки він виконує свої обов’язки, він не може бути 
заарештований, притягнутий до кримінальної або адміністративної 
відповідальності.  

Натомість в інших балтійських країнах – Литві і Естонії – 
передбачена друга модель. Так, відповідно до ст. 54 Конституції 
Латвійської Республіки президент держави може бути притягнутий до 
кримінальної відповідальності тільки за згодою Сейму, більшістю не 
менше двох третин голосів. Усунення ж президента регулюється 
окремо ст. 51 цієї конституції. Це і є прикладом особливої формули 
недоторканності, коли притягнення до відповідальності все ж можливе 
без припинення повноважень і дострокового усунення. 

В Естонії припинення повноважень прямо прив’язується до 
притягнення президента до кримінальної відповідальності – вступ в 
силу обвинувального вироку щодо нього це є однією з підстав для 
припинення повноважень (ст. 82 Конституції). Відповідно до ст. 85 
Конституції Естонської Республіки Президент Республіки може бути 
притягнутий до кримінальної відповідальності тільки за поданням 
канцлера юстиції за згодою більшості членів Державних Зборів. 

У Сербії Президент Республіки користується недоторканністю як 
депутат. Народна скупщина приймає рішення про недоторканність 
Президента Республіки (ст. 119 Конституції). Звільнення за порушення 
конституції регулюється окремо (ст. 118). Фактично тут також  йде 
мова про другу модель. 

Недоторканність президента тісно пов’язана із самим фактом 
можливості притягнення його до кримінальної відповідальності за ті чи 
інші діяння. Можна назвати приклади, коли президенти взагалі 
звільняються від відповідальності в певних випадках. Так, відповідно 
до ч. 1 с. 49 Конституції Греції Президент республіки не несе 
відповідальності за дії, пов’язані з виконанням своїх посадових 
обов’язків, за винятком державної зради або умисного порушення 
Конституції. Схожу норму ми можемо побачити на прикладі Італії, 
Болгарії. Відповідно до ч. 1 ст. 90 Конституції Італії Президент 
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Республіки не несе відповідальності за дії, вчинені під час виконання 
своїх функцій, окрім державної зради або посягання на Конституцію. 
За ч. 1 ст. 103 Конституції Болгарії Президент і віце-президент не 
несуть відповідальності за дії, вчинені при виконанні своїх 
повноважень, за винятком державної зради і порушення Конституції.  

Своєрідно це питання вирішується в Чехії. Закріплена абсолютна 
недоторканність Президента: він не може бути затриманий, підданий 
кримінальному переслідуванню, а також переслідуванню за проступок 
або адміністративне правопорушення (ч. 1 ст. 65 Конституції). 
Відповідно до ч. 2 ст. 65 Конституції Чеської Республіки Президент 
може бути притягнутий до відповідальності за державну зраду 
Конституційним Судом на підставі звинувачення, висунутого Сенатом 
(причому мірою покарання може бути відмова від посади Президента 
та позбавлення права бути обраним Президентом). Переслідування ж за 
злочини, вчинені в період перебування на посаді Президента Чеської 
Республіки, виключається назавжди (ч. 3 ст. 65). 

Іноді, навпаки, спеціально підкреслюється, як у ст. 87 
Конституції Республіки Північної Македонії, що Президент Республіки 
Македонія несе відповідальність за порушення Конституції і законів в 
ході виконання своїх прав і обов’язків.  

В Україні кримінальна відповідальність Президента не 
обмежується певним переліком правопорушень, проте в повному обсязі 
гарантується недоторканність Президента до припинення його 
повноважень, вона прямо прописана в тексті Конституції: Президент 
України користується правом недоторканності на час виконання 
повноважень (ч. 1 ст. 105). Тому можемо віднести Україну в цьому 
плані до першої моделі. 

Причому пропозиція щодо скасування такої недоторканності не 
знайшла підтримки. Конституційний Суд України у своєму висновку у 
справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку 
щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції 
України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб) 
вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення 
змін до статей 80, 105, 108 Конституції України) від 1 квітня 2010 
року № 1-в/2010 висловився так: «..пропоновані зміни про виключення 
зі статті 105 Конституції України частини першої, доповнення її новою 
частиною та доповнення новим пунктом статті 108 Конституції 
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України можуть призвести до обмеження прав і свобод людини і 
громадянина, ліквідації незалежності та до порушення територіальної 
цілісності України, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 
Конституції України». (абзаци перший, п’ятий, сьомий підпункту 4.4 
пункту 4 мотивувальної частини). 
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