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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Мохончук Б.С., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
к.ю.н., старший викладач 

кафедри конституційного права України 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА 
Одним з елементів верховенства права є юридична визначеність. 

Її забезпечення відбувається, в тому числі, шляхом формування чіткої 
і зрозумілої ієрархії джерел права, яка дозволяє прогнозувати 
поведінку учасникам правовідносин, розуміти як долати колізії та які 
акти або рішення використовувати при вирішенні спорів і захисті 
прав. 

Акти міжнародного права стали невід’ємною частиною 
національної системи права, засади чого закладені в Конституції 
України (зокрема ст. 9, 18). Окрім цього, Конституційним Судом 
України було сформульовано «дружнього ставлення до міжнародного 
права», інтерпретацію якої можна знайти у Рішеннях № 2-рп/2016 та 
№ 6-рп/2016. Втім її формулювання вбачаємо більш доцільним через 
виокремлення низки умов, відповідність яким дозволяє органу 
конституційного контролю (хоча з появою положень ч. 4 ст. 7 Кодексу 
адміністративного судочинства України, ч. 6 ст. 10 Цивільного 
процесуального кодексу України, ч. 6 ст. 11 Господарського 
процесуального кодексу України можна говорити про здійснення 
конституційного контролю судами загальної юрисдикції у конкретних 
справах, що робить цілком застосовною згадану доктрину і ними) 
застосовувати акти міжнародного права під час інтерпретації 
положень Основного Закону, а саме: 

1. Положення міжнародного договору кореспондується з 
положеннями Конституції України (наприклад, такими можна 
вважати ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, ст. 21 та 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права, ст. 36 та 39 Основного Закону відповідно). 
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2. Міжнародний договір повинен бути чинним в Україні, тобто 
згода на його обов’язковість має надати Верховна Рада України (до 
них належать згадані Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі – Конвенція) та Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права). 

3. Існує міжнародна інституція, яка уповноважена вирішувати 
спори щодо застосування відповідного договору і тлумачити його 
(щодо згаданих актів це Європейський суд з прав людини та Комітет з 
прав людини Організації Об'єднаних Націй відповідно). 

4. Юрисдикція таких міжнародних інституцій повинна бути 
визнана Україною (юрисдикція зазначених у пункті 3 інституцій 
визнана Україною шляхом приєднання до Конвенції та 
Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські 
та політичні права, водночас, як приклад, юрисдикція Комітету 
Організації Об'єднаних Націй з економічних, соціальних та 
культурних визнана не була, оскільки Україна не приєдналася до 
Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні та культурні права). 

Однак, якщо відхилитися від питання застосування рішень 
міжнародних інституцій для інтерпретації Основного Закону і перейти 
до визнання їх джерелом права, – важливою подією в цьому контексті 
стало набуття чинності у 2006 році Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». 
Аналіз ст. 1 та 17 цього закону дозволяє зробити висновок, що: 

• під практикою Суду мається на увазі рішення Європейського 
суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини (далі – 
практика ЄСПЛ) проти будь-якої країни, на яку поширювалися їх 
юрисдикція; 

• практика ЄСПЛ може застосовуватися як джерело права; 
• практику ЄСПЛ застосовують національні суди про розгляді 

справ; 
• при цьому законодавець поставив на один «щабель» 

Конвенцію та практику ЄСПЛ. 
Такі умовиводи очевидно можуть бути предметом дискусій, в 

тому числі в аспекті місця практики ЄСПЛ у системі національного 
права. 

Окрім вищезгаданих положень закону, положення про 
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необхідність урахуванням практики ЄСПЛ містять процесуальні 
кодекси України (ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 9 Кримінального процесуального 
кодексу України, ч. 2 ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства 
України, ч. 4 ст. 10 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 4 
ст. 11 Господарського процесуального кодексу України). Проте 
особливості природи практики ЄСПЛ та формулювання про 
необхідність «урахування» призводять до того, що її інколи іменують 
субсидіарним (додатковим) джерелом національного права. Проте 
важливо те, в якому контексті вживається поняття субсидіарності і чи 
може практика ЄСПЛ, яка суперечить положенням законів, бути 
покладена в основу рішень національних судів? В цьому контексті 
варто підкреслити низку особливостей. 

По-перше, має місце практика, де національні суди вже 
використовують рішення ЄСПЛ всупереч вимогам закону (наприклад, 
справа № 227/1505/18, де було застосовано рішення ЄСПЛ у справі 
«Зеленчук і Цицюра проти України» всупереч встановленому на той 
момент «мораторію» на відчуження земель сільськогосподарського 
призначення, який був передбачений Земельним кодексом України). 

По-друге, практика ЄСПЛ є офіційною інтерпретацією 
положень Конвенції, в чому і проявляється її субсидіарний 
(додатковий) характер. Це означає, що національні суди повинні 
застосовувати практику ЄСПЛ не відокремлено, а як форму 
тлумачення конкретних норм Конвенції. 

По-третє, існують суспільні відносини, регулювання яких не 
охоплюється положеннями Конвенції. Так, у своїй практиці ЄСПЛ 
лишає досить широку дискрецію держав у таких сферах як 
застосування евтаназії та абортів, захист суспільної моралі, обрання 
типу виборчої системи тощо. Очевидно ті юридичні позиції, які 
стосуються не охоплених Конвенцією сфер або де враховуються 
національні особливості держав, не можуть бути застосовані, оскільки 
вони не розвивають універсальні положення Конвенції. 

Такий загальний огляд практики європейського суду з прав 
людини у системі національного права є лише «вершиною айсбергу». 
Втім, як зазначає Джорджіо Репетто (Giorgio Repetto) у дослідженні 
італійської перспективи впливу практики ЄСПЛ, її конституційний 
потенціал у національному законодавстві не слід ідентифікувати лише 
у контексті внеску, який вона може зробити для підвищення рівня 
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захисту певного права. Адже цей внесок часто породжує конфлікти 
(або, краще, метаконфлікти), оскільки вищий захист певного 
індивідуального права часто обмежує суспільний інтерес, який може 
бути навіть прямо не пов’язаним із даним правом. 

В національній моделі конституційного права практика ЄСПЛ 
може вважатися джерелом права, юридична сила якого 
обумовлюється статусом Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, а субсидіарний характер – офіційним 
тлумаченням її змісту. Практика ЄСПЛ може використовуватися при 
тлумаченні Конституції України згідно з доктриною дружнього 
ставлення до міжнародного права. Однак існують сфери суспільних 
відносин, не охоплені Конвенцією або щодо регулювання яких у 
держав існує широка дискреція (евтаназія, суспільна мораль, аборти, 
виборчі системи та ін.). Також існують ризики суттєвих конфліктів 
між конституційним регулюванням (особливо щодо захисту 
публічних інтересів) та прав, гарантованих Конвенцією (наприклад, як 
у Польщі щодо судової реформи у 2021 році або у Литві щодо 
заборони балотуватися на виборах колишньому Президенту Роландасу 
Паксасу у 2004 та 2011 роках), вирішення яких робить перспективним 
дослідження місця практики ЄСПЛ у різних моделях конституційного 
права (американській, німецькій, французькій та ін.). 

 
Анісімов К. Г., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри цивільного права № 2 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ  
CONTRA PROFERENTEM ПРИ ТЛУМАЧЕННІ УМОВ 

ОБГОРТКОВИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ 
1. На сьогодні цивільному праву більшості країн членів ЄС, а 

також багатьох інших розвинутих держав, наприклад, США, Канади, 
Великої Британії тощо добре відомий принцип тлумачення договорів 
contra proferentem. З 2018 року він використовується у практиці 
українських судів вищих інстанцій, зокрема, Касаційного цивільного 
суду у складі Верховного Суду та Касаційного господарського суду у 
складі Верховного Суду. Водночас в українському законодавстві 
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такий принцип все ще не закріплений, а отже підстави та межі його 
застосування при тлумаченні договорів у вітчизняній цивілістиці 
базуються в основному на загальних принципах цивільного права та 
юридичній доктрині. 

2. Загалом правило contra proferentem полягає в тому, що умови 
договору мають тлумачитися проти тієї сторони, яка їх запропонувала 
або написала. Вважаємо, що особливої уваги досліджуваний принцип 
заслуговує у контексті тлумачення умов обгорткових ліцензійних 
договорів. Адже при їх укладенні використовується цивільно-правова 
конструкція договору приєднання. Завдяки цьому значною мірою 
спрощується процес розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності на масових ринках об’єктів авторського 
права і (або) суміжних прав. Однак при цьому виникає асиметрія 
об’єктивно обумовлених можливостей контрагентів, професійних, 
інформаційних та інших ресурсів сторін відповідного договору. 
Водночас на практиці нерідко зустрічаються випадки включення 
ліцензіарами до обгорткових ліцензійних договорів незрозумілих 
умов. Відзначимо, що причинами можуть бути як використання 
недосконалих технік розробки договорів, так і введення незрозумілої 
умови з певним наміром. З огляду на викладене, необхідним є 
проведення компаративного аналізу релевантного іноземного 
законодавства та судової практики з метою створення теоретико-
прикладного підґрунтя для подальшого застосування принципу 
тлумачення contra proferentem у вітчизняній цивілістиці.  

3. У цивільному законодавстві низки країн-членів ЄС 
відображений широкий підхід до досліджуваної максими тлумачення 
договорів. Так, відповідно до статті 915 Цивільного кодексу Австрії 
незрозуміла умова у правочинах має тлумачитися проти особи, яка її 
вжила. У статті 1288 Цивільного кодексу Іспанії також передбачено, 
що тлумачення незрозумілих умов договору не повинно 
здійснюватися на користь сторони, яка спричинила виникнення таких 
умов. Подібним же чином такий принцип тлумачення закріплений у 
деяких країнах пострадянського простору. Наприклад, згідно з 
частиною 4 статті 6.193 Цивільного кодексу Литви при виникненні 
сумнівів умова договору має тлумачиться на користь особи, яка взяла 
на себе зобов’язання, і проти особи, яка його сформулювала.  

4. Водночас існує вузький підхід до принципу contra 
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proferentem, який полягає в тому, що він застосовується для 
тлумачення лише деяких цивільно-правових договорів. Зокрема, у 
статті 1370 Цивільного кодексу Італії встановлено, що умови 
договорів приєднання, які підготовлені однією зі сторін, при 
виникненні сумнівів щодо їх змісту, мають тлумачитися на користь 
іншої сторони. Відповідно до положень частини 2 параграфу 305с 
Німецького цивільного кодексу будь-які сумніви щодо тлумачення 
стандартних ділових умов вирішуються проти сторони, яка їх надала. 
А отже неможливим є застосування тлумачення contra proferentem 
щодо індивідуально узгоджених умов договорів. Варто зазначити, що 
у німецькій судовій практиці цей принцип активно використовувався 
ще до його законодавчого закріплення у 1977 році. Адже суди 
обґрунтували можливість посилатися на максиму приватного 
римського права на основі вимоги добросовісності, на якій будується 
німецька цивілістика. 

5. У статті 1162 Цивільного кодексу Франції до 2016 року було 
відображено широкий підхід до застосування принципу contra 
proferentem. Так, у разі сумніву договір мав тлумачитися проти того, 
хто його передбачив, і на користь того, хто взяв на себе зобов’язання. 
Але внаслідок реформи договірного права 2016 року досліджуваний 
принцип було перенесено до статті 1190 Цивільного кодексу Франції, 
а сферу його застосування було обмежено договорами приєднання та 
споживчими договорами. При цьому на сьогодні усталеним у 
французькій судовій практиці є підхід до тлумачення contra 
proferentem як до субсидіарного та факультативного правила.  

6. Хоча принцип contra proferentem і не закріплений у 
нормативно-правових актах скандинавських країн, але добре відомий 
у юридичній доктрині та судовій практиці Данії та Швеції як 
koncipistreglen. Здебільшого його застосовують для тлумачення 
неоднозначних і обтяжливих умов проти сторони договору, яка такі 
умови запропонувала. Водночас узгодження умов договору 
контрагентами унеможливлює використання цього принципу.  

7. У юридичній практиці США принцип contra proferentem 
використовують для тлумачення незрозумілих умов договорів у тих 
випадках, коли інші правила тлумачення не дали змоги досягнути 
належного результату. Так, згідно з параграфом 206 Другого 
оновленого викладу договірного права при здійсненні вибору серед 
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тлумачень умов перевага має віддаватися тому тлумаченню, яке діє 
проти сторони, яка будь-яким чином їх формулює. Водночас це 
правило тлумачення закріплено на рівні законодавства деяких штатів, 
наприклад, у статті 1654 Цивільного кодексу Каліфорнії. 

8. У Великобританії досліджуваний принцип зазвичай 
застосовується для тлумачення договірних умов, коли сторона, яка 
посилається на необхідність тлумачення contra proferentem, доведе, що 
визначена умова була фактично нав’язана в односторонньому 
порядку. Суди Англії та Уельсу у своїй практиці на сьогодні виходять 
з того, що тлумачення contra proferentem найбільш пристосоване для 
застосування у випадку тлумачення незрозумілих умов договорів 
приєднання. У той самий час, у разі індивідуального узгодження умов 
договору або у випадку укладення договору у зв’язку із здійсненням 
сторонами з рівними переговорними можливостями підприємницької 
діяльності можливість застосування принципу contra proferentem або 
значною мірою обмежується, або видається неприпустимим.  

9. Вважаємо за необхідне також звернути увагу на європейські 
доктринальні наробки: Принципи європейського контрактного права 
та Draft Common Frame of Reference. Відповідно до положень статті 
5:103 Принципів європейського контрактного права перевага 
тлумаченню contra proferentem має надаватися при виникненні 
сумнівів щодо значення умов договору, які не були обговорені 
індивідуально. Ця максима дещо ширше сформульована у статті II.-
8:103 DCFR. Дійсно, що у випадку наявності сумнівів щодо значення 
індивідуально неузгодженої умови, перевага надається тлумаченню 
умови проти сторони, яка її запропонувала. Але у той же час при 
виникненні сумнівів щодо значення будь-якої іншої умови, якщо вона 
встановлена під домінуючим впливом однієї сторони, перевага 
надається її тлумаченню проти цієї сторони.  

10. Таким чином, можемо зробити висновок, що у переважній 
більшості юрисдикцій застосування принципу contra proferentem для 
тлумачення незрозумілих умов обгорткових ліцензійних договорів є 
ефективним та належним способом встановлення змісту таких умов. 
Більш того, поступове усталення подібної практики в Україні 
спонукатиме ліцензіарів бути більш чіткими у формулюванні умов та 
деталізації зобов’язань. Водночас при подальшому дослідженні цього 
принципу та закріпленні його у вітчизняному цивільному 
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законодавстві має бути взята до уваги загальносвітова тенденція до 
обмеження надмірного втручання в сферу автономії волі сторін 
договору з метою недопущення перетворення такої максими 
тлумачення у інструмент правового патерналізму.  

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

 
Філіпенко В.Р., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірантка кафедри кримінального права 
 

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 
 ЗА ЗЛОЧИН, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ст. 166 КК УКРАЇНИ 
1. 23 червня 2022 р. Україні офіційно надано статус кандидата 

на вступ у Європейський Союз. У той же час, це зумовлює 
необхідність проведення низки реформ та виконання конкретно 
визначених вимог, що включає і необхідність адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС. Водночас, з європейськими 
принципами та стандартами має узгоджуватись і кримінальне 
законодавство. Зокрема, призначення покарання, що регламентується 
Розділом ХІ Загальної частини КК України, має ґрунтуватись на 
певних принципах, серед яких: законності, обґрунтованості, 
індивідуалізації, справедливості покарання. Зазначеним принципам 
має відповідати призначене покарання за будь-яке вчинене 
кримінальне правопорушення, у тому числі, передбачене ст. 166 КК 
України. Цій проблемі необхідно приділити особливу увагу. 

2. За результатами вивчення 673 вироків, винесених за ст. 166 
КК України у період 2010–2022 рр., встановлено, що 724 осіб було 
засуджено за цією статтею. Так, 135 (18,65 %) особам було 
призначено обмеження волі, а 573 (79,14 %) – позбавлення волі. Крім 
цього, як більш мʼяке покарання, ніж передбачено законом, суд 
призначав штраф – 8 (1,11 %) особам, громадські роботи – 5 (0,68 %), 
арешт – 2 (0,28 %). Ще до 1 (0,14 %) особи було застосовано 
примусові заходи медичного характеру у виді надання амбулаторної 
психіатричної допомоги в примусовому порядку.  
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3. Викладені вище дані свідчать про те, що позбавлення волі є 
найпоширенішим видом покарання, яке призначається за вчинення 
цього злочину. Водночас, є випадки виходу за межі санкції ст. 166 КК 
України, а саме призначення штрафу, громадських робіт або арешту 
як більш мʼяких видів покарання. Це означає, що передбачені у цій 
статті покарання у виді обмеження або позбавлення волі, на думку 
суду, інколи не відповідають характеру та ступеню суспільної 
небезпечності вчиненого, принципу індивідуалізації покарання та 
його меті. Це дозволяє розглянути питання щодо обґрунтованості 
призначення більш мʼякого покарання, ніж передбачено ст. 166 КК 
України. 

4. На практиці як більш мʼяке покарання за вчинення цього 
злочину найчастіше призначається штраф (8 (1,11 %)). Слід 
погодитись з Є. С. Усовою, яка вважає, що призначення винному у 
цьому злочині штрафу або виправних робіт може негативно 
відобразитись на інтересах дітей та добробуті сімʼї. Зазначимо, що 
проєкт КК України одним із видів покарань за вчинення злочину 
передбачає штраф (п. 1 ч. 1 ст. 3.2.1), а проступку – грошове стягнення 
(п. 1 ч. 3 ст. 3.2.1). Однак, призначення цих видів покарань 
унеможливлюється, у разі засудження: за кримінальні 
правопорушення, повʼязані з домашнім насильством, або особи, що не 
має майна чи доходу, достатніх для їх сплати, якщо стягнення 
поставить таку особу у стан крайньої нужди, та за відсутності 
можливості їх сплати в порядку розстрочення або відстрочення (ч.ч. 3, 
7 ст. 3.2.2, ч.ч. 3, 7 ст. 3.2.6. проєкту КК України). При встановленні 
покарання за вчинення цього кримінального правопорушення, у будь-
якому разі, необхідно враховувати інтереси потерпілої дитини чи 
обмежено дієздатної (недієздатної) особи. Так, процес здійснення 
догляду, сам по собі, включає певні матеріальні витрати. До того ж, 
утримання є одним із тих обовʼязків, невиконання якого може 
свідчити про суспільно небезпечне діяння складу кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 166 КК України. Крім цього, 
спричинені цим злочином занедбаність дитини або невідповідність 
розвитку її хронологічному віку, є причиною додаткових витрат для 
корекції цих станів (відвідування позашкільних занять, репетиторів, 
звернення до спеціалістів тощо). Виправлення умов, що спричинило 
безпритульність потерпілих, теж потребує грошових вкладень (оренда 
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чи купівля іншого місця проживання, ремонт житла і т. ін.). Зазвичай, 
особи, що вчиняють цей злочин не мають постійного заробітку, є 
безробітними, матерями-одиначками, що проживають та утримують 
дітей на державні виплати тощо. У такому разі, призначення їм 
покарання, яке передбачає грошове стягнення (штраф) або 
відрахування у дохід держави суми заробітку (виправні роботи) тільки 
ускладнить їх матеріальний стан та унеможливить відновлення 
гармонійного розвитку дитини або процес нормального існування 
обмежено дієздатної (недієздатної) особи. Таким чином, засудження 
осіб до сплати штрафу або виправних робіт видається неефективним 
для досягнення мети покарання. 

5. Заслуговує на увагу пропозиція Є. С. Усової передбачити у 
санкції ст. 166 КК України покарання у виді громадських робіт та 
арешту. При виконанні суспільно корисних робіт засуджений 
дисциплінується, а також не втрачає можливість працювати та 
отримувати заробітну плату. Тобто може утримувати та забезпечувати 
необхідними потребами для життєдіяльності дитину або недієздатну 
(обмежено дієздатну) особу. Відбуваючи покарання у виді 
громадських робіт, особа має можливість піклуватися, спілкуватися, 
удосконалювати процес виховання дитини та її навчання тощо. Однак, 
засуджений до арешту такої можливості, фактично, позбувається. 
Наприклад, якщо у дитини встановлено занедбаність, цей стан 
потрібно максимально швидко корегувати. Ключову роль у цьому 
відіграє сприятливе сімейне середовище (батьки, опікуни, 
піклувальники дитини тощо). При визнанні особи винною у вчиненні 
цього злочину, її треба не ізолювати від потерпілої дитини, а, навпаки, 
надати можливість налагодити відносини з нею та виправитись. 
Обґрунтованою альтернативою є, передбачене санкцією ст. 166 КК 
України, обмеження волі, що характеризується значно меншим 
ступенем ізоляції від суспільства, у порівнянні з арештом. Так, за 
певних умов після відбуття шести місяців строку покарання, 
засуджений може проживати разом з сімʼєю за межами виправного 
центру (ч. 7 ст. 59 КВК України). Крім цього, суспільно корисна 
праця, до якої залучаються засуджені, є оплачуваною (ч. 1 ст. 60 КВК 
України), що дасть змогу утримувати потерпілого. 

6. Викладене дозволяє стверджувати, що призначення таких 
видів покарань як штраф, виправні роботи та арешт за вчинення 
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злочину, передбаченого ст. 166 КК України, є неефективним для 
досягнення мети покарання. Натомість, обґрунтованою пропозицією є 
встановлення у санкції ст. 166 КК України громадських робіт як 
альтернативного виду основного покарання. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, заступник декана 
факультету юстиції, доцент кафедри кримінального права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Зайцев О. В.  

 
Панченко А. І., 

Радковський М. І., 
 Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, 
Інститут підготовки юридичних кадрів 

для Служби безпеки України, 
2 курс, 3 група 

 
ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОЛАБОРАЦІОНІЗМ  

Одним з найважчих питань, що постало перед державою, яка 
перебуває в умовах воєнного стану, це питання про колаборацію з 
державою-агресором, є сприяння у здійсненні агресивних дій, 
розгортанні збройного конфлікту проти України, співпраця частини 
населення, нажаль, в тому числі, еліт, з окупантами, підтримка 
збройних формувань та окупаційних адміністрацій. 

Сьогодні поняття «колабораціонізм», ознаки та види, межі 
юридичної відповідальності колаборантів набувають особливої 
значущості в Україні, враховуючи триваючу досі окупацію частини 
наших суверенних територій, що відбулася з початком російської 
агресії, поєднаної з використанням гібридних методів ведення війни.  

Ввести в законодавче поле відповідальність були намагання ще 
з 2017 року, з цілком правильним обґрунтуванням, що агресія РФ 
проти України, триваюча з лютого 2014 року, призвела до численних 
людських жертв, окупації значної частини території України, великих 
економічних втрат, в результаті чого набуло поширення явище 
колабораціонізму, бо саме колаборанти часто відігравали визначальну 
роль у сприянні захопленню українських територій та допомозі 
агресору. Наведемо визначення з цього проекту Закону України «Про 



14 
 

захист української державності від проявів колабораціонізму» поняття 
колаборант, під яким розуміється особа, яка співпрацювала чи 
співпрацює з ворогом при здійсненні ним агресивних дій, розгортанні 
збройного конфлікту проти України; сприяла чи сприяє у здійсненні 
такої агресії або розгортанні конфлікту; надавала або надає ворогу 
допомогу під час підготовки та проведення такої агресії, при 
розгортанні збройного конфлікту.  

Колабораціонізм ж розглядається як співробітництво з ворогом, 
сприяння у здійсненні агресивних дій, розгортанні збройного 
конфлікту проти України, надання ворогу допомоги під час 
підготовки та проведення агресії.  

У широкому розумінні – це співпраця населення або громадян 
держави з ворогом в інтересах ворога-загарбника на шкоду самій 
державі чи її союзників і участь у переслідуванні патріотів країни, 
громадянином якої є колаборант.  

Пошук способів найбільш ефективного вирішення такого явища 
безперервно перебуває у фокусі уваги представників української 
влади (як законодавчої, так і виконавчої). Водночас у процесі 
формування державної політики дотепер не вдається віднайти 
оптимальну модель правового реагування на осіб, які співпрацюють з 
окупантом. Зокрема, кримінально-правовий статус окремих категорій 
цих осіб залишається розмитим, що становить серйозні ризики та 
загрози з огляду на потребу в адекватному визначенні злочинності та 
караності їхньої поведінки. Законопроєкти, що були зареєстровані у 
Верховній Раді України та спрямовані на вирішення досліджуваної 
проблеми, мали певну правову невизначеність. 

Так, автори проекту вже іншого Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 
кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» 
відзначили щодо цього: «ряд громадян України та юридичних осіб 
сприяли чи продовжують сприяти РФ у здійсненні агресивних дій, 
розгортанні збройного конфлікту проти України, включаючи 
підтримку збройних формувань та окупаційних адміністрацій 
держави-агресора та інші дії, які кваліфікуються як колабораціонізм. 
Більше того, наразі особи, причетні до здійснення колабораціонізму, 
продовжують претендувати на високі посади в державі, впливати на 
формування державної політики чи інформаційного простору 
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України, що є неприпустимим в умовах продовження збройної агресії 
та ведення бойових дій». 

 За Кримінальним кодексом України під дію статті 111-1 
підпадають громадяни України, які здійснювали наступні дії: публічне 
заперечення збройної агресії, встановлення та утвердження 
тимчасової окупації частини території України; публічні заклики до 
підтримки рішень держави-агресора, збройних формувань та 
окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-
агресором, збройними формуваннями або окупаційною 
адміністрацією держави-агресора; добровільне обіймання посад у 
незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій 
території, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресора; 
пропаганда в закладах освіти незалежно від типів та форм власності з 
метою сприяння вчиненню збройної агресії проти України; 
організація та проведення заходів політичного характеру, ведення 
інформаційної діяльності в співпраці з державою-агресором або її 
окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-
агресора та ін.   

Так, наприклад, з прийняттям ст. 111–1 КК України, виникла 
потреба в відмежуванні державної зради у формі переходу на бік 
ворога в період збройного конфлікту, в умовах воєнного стану, від 
колабораційної діяльності у формі добровільної участі громадянина 
України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, 
створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних 
формуваннях держави-агресора чи надання таким формуванням 
допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та 
інших військових формувань, утворених відповідно до законів 
України, добровольчих формувань, що були утворені або 
самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України. А перехід на бік ворога, 
визначається в науці кримінального права, як добровільний контакт 
громадянина України з військовим противником України в період 
збройного конфлікту з наміром сприяти йому в спричиненні шкоди 
суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці 
України шляхом ведення бойових дій на його боці або вчинення 
інших дій воєнного характеру в його інтересах. 
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На сьогодні, Кабінет Міністрів України продовжує активно 
ініціювати внесення змін до чинного законодавства стосовно 
колабораційної діяльності на тимчасово окупованих територіях, вони 
переважно стосуються уточнення, диспозицій ряду статей 
Кримінального кодексу України. Зміни є актуальними і захищають 
наших громадян, які примусово залучаються до певної діяльності або 
надання певних послуг, щоб відповідальність не поширювалася, якщо 
людина доведе, що вона діяла в умовах крайньої потреби – примусово, 
що була обставина яка виключає злочинність її поведінки. 

Правоохоронні органи активно встановлюють та притягають до 
відповідальності колаборантів, що повною мірою стосується і Служби 
безпеки України, яка в межах повноважень, відповідно до статті 24 
Закону України «Про Службу безпеки України» проводячи 
контррозвідувальні заходи з метою попередження, виявлення, 
припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної 
діяльності проти держави, викриває зрадників, встановлює осіб-
колаборантів, місця їх перебування, маршрути їх переміщення та коло 
зв’язків. Наведемо один з прикладів – справу місцевої колаборантки 
на Харківщині. Так, у ході стабілізаційних заходів у звільнених 
районах Харківської області СБ України затримала ворожу 
поплічницю, яка добровільно приєдналась до лав окупаційної 
адміністрації, очолила створену загарбниками місцеву «почту», 
обікравши одне з міських відділень «Укрпошти» і передала агресорам 
майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги 
держпідприємства. Зрадницею виявилась колишня працівниця 
регіонального підрозділу поштового зв’язку. Жінка формувала 
підконтрольну РФ поштову мережу у Балаклії та Ізюмі. Вона 
планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до 
систем адміністрування і баз даних абонентів. Також закликала їх 
переходити на бік ворога та передавати на баланс РФ держмайно 
«Укрпошти». Після звільнення регіону зловмисниця намагалась 
переховуватись від правосуддя, але співробітники СБ України 
своєчасно викрили її. Їй повідомлено про підозру.  

Розуміємо, що з боку українського суспільства є великий попит, 
на те, щоб колаборантів було покарано, люди цього прагнуть. При 
цьому важливо, що ми є правовою державою, прагнемо аби закон в 
нашій державі був один для всіх і працював однаково, щоб покарання 
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було незворотнім. Законодавчі кроки, спрямовані на впровадження 
кримінальної відповідальності за колабораціонізм, мають, без 
перебільшення, вирішальне значення для створення ефективного 
механізму боротьби з цим негативним явищем. А враховуючи новизну 
проблематики колабораціонізму, то є потреба в подальшому більш 
глибокому її науковому розробленні й обґрунтуванні та внесенні 
необхідних змін і доповнень до чинного законодавства.  

Науковий керівник: д.ю.н., професор спеціальної кафедри 
№1 «Досудове розслідування та правове забезпечення оперативно-
службової діяльності СБ України» Інституту підготовки юридичних 
кадрів для СБ України Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Гончаренко А.А. 
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Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Норми етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави і місцевого самоврядування та прирівняних до них 
осіб, викладено у міжнародних антикорупційних стандартах. Зокрема, 
в статті 8 Конвенції ООН проти корупції, визначено вимоги до 
Кодексів поведінки державних посадових осіб. Так, з метою боротьби 
з корупцією кожна Держава-учасниця заохочує непідкупність, 
чесність і відповідальність своїх державних посадових осіб згідно з 
основоположними принципами своєї правової системи. Кожна 
Держава-учасниця прагне застосовувати, у рамках своїх 
інституціональних і правових систем, кодекси або стандарти 
поведінки для правильного, добросовісного й належного виконання 
державних функцій. З метою реалізації положень статті 8 кожна 
Держава-учасниця бере до уваги, у належних випадках і згідно з 
основоположними принципами своєї правової системи, відповідні 
ініціативи регіональних, міжрегіональних та багатосторонніх 
організацій, наприклад, Міжнародний кодекс поведінки державних 
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посадових осіб, який міститься в додатку до Резолюції 51/59 
Генеральної Асамблеї від 12 грудня 1996 року. 

Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб 
(ООН, 1996) закріплює такі принципи поведінки державних 
службовців, як ефективність, компетентність, уважність, 
справедливість, безсторонність, обов’язок діяти в інтересах держави. 
Державна посада, як вона визначається у національному 
законодавстві, це посада, наділена довірою, яка передбачає 
зобов'язання діяти в інтересах держави. Тому державні посадові особи 
виявляють абсолютну відданість державним інтересам своєї країни, 
які представлені демократичними інститутами влади. Державні 
посадові особи виконують свої обов'язки і функції компетентно і 
ефективно у відповідності до законів або адміністративних положень і 
з повною доброчесністю. Вони постійно прагнуть того, щоб 
забезпечити найефективніше і вміле розпорядження державними 
ресурсами, за які вони несуть відповідальність. Державні посадові 
особи уважні, справедливі і неупереджені при виконанні своїх 
функцій і, зокрема, у своїх відносинах з громадськістю. Вони ніколи 
не надають будь-яку неправомірну перевагу будь-якій групі осіб або 
окремій особі, не допускають дискримінації щодо будь-якої групи осіб 
або окремої особи або не зловживають іншим чином наданими їм 
повноваженнями та владою. Державні посадові особи не 
використовують своє офіційне становище для невиправданого 
здобування особистої користі або особистої та фінансової користі для 
своїх сімей. Вони не беруть участі ні в яких угодах, не займають 
ніякого становища, не виконують ніяких функцій і не мають ніяких 
фінансових, комерційних або інших аналогічних інтересів, які 
несумісні з їх посадою, функціями, обов'язками або їх виконанням. 

У ст. 5 Модельного кодексу поведінки державних службовців 
країн Ради Європи (Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, 
2000) зазначено, що державний службовець повинен бути чесним, 
безстороннім, ефективним, виконувати свої повноваження, виходячи з 
чесності, беручи до уваги публічні інтереси. Державний службовець 
зобов’язаний завжди поводитись таким чином, щоб була забезпечена 
віра громадськості у чесність, безсторонність і ефективність публічної 
влади (ст. 9). 

Необхідність кодифікування основних етичних вимог до 
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представників публічної влади зумовлена певними потребами: у 
зміцненні довіри громадян; у забезпеченні ефективної діяльності 
системи державного управління та місцевого самоврядування; в 
удосконаленні відносин на публічній службі; в уніфікації вимог до 
публічних службовців. Етичні кодекси вважаються важливим засобом 
боротьби з корупцією та закритістю державного управління. Вони 
орієнтовані на забезпечення поваги до органів державної влади з боку 
широкого загалу, встановлення продуктивної атмосфери у 
професійних колективах державних управлінців, обмеження свавілля 
у відносинах з громадянами та у внутрішньо-професійних відносинах. 

Розділ 6 Закону України «Про запобігання корупції» передбачив 
основні правила етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави і місцевого самоврядування. Законом визначено 
наступні вимоги до етичної поведінки осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави і місцевого самоврядування: пріоритет 
інтересів, політична нейтральність, неупередженість, компетентність і 
ефективність, нерозголошення інформації і утримання від виконання 
незаконних рішень і доручень. 

Статтею 22 ЗУ «Про запобігання корупції» прямо передбачено, 
що особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, 
забороняється використовувати свої службові повноваження або своє 
становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання 
неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі 
використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в 
приватних інтересах. 

У Законі України «Про засади державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» 
підкреслювалось, що ефективність протидії корупційним процесам 
значною мірою залежить саме від доброчесності посадових осіб. У 
Законі України «Про засади державної антикорупційної політики на 
2021-2025 роки» передбачається забезпечення доброчесності 
політичних партій та виборчих кампаній, а також формування каналів 
співробітництва з Радою бізнес-омбудсмена, направлених на 
імплементацію її системних рекомендацій та усунення перешкод для 
ведення бізнесу в Україні. 

Із ухвалених законодавчих актів щодо впровадження новел 
доброчесності, найперше, вбачається, що держава буде прагнути 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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створити доброчесну публічну службу через реформування 
законодавства про державну службу та службу в органах місцевого 
самоврядування. Це дозволить набирати на державну службу 
професійних та порядних людей, а також забезпечити належний 
рівень як оплати праці, так і моніторингу діяльності конкретного 
посадовця. Синхронно з реформуванням системи державної служби 
повинно відбуватися і врегулювання проблеми конфлікту інтересів, 
прозорості доходів і видатків публічних службовців. 

У новому антикорупційному законодавстві також передбачено, 
що Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює 
вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою 
встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх 
сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, що подається відповідно до цього Закону. 
Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється 
Національним агентством на підставі інформації, отриманої від 
фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та 
інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про 
невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим 
ними майну і доходам (стаття 514 Закону України «Про запобігання 
корупції»). 

В Україні створено Національну систему доброчесності (НСД), 
що охоплює основні сфери діяльності держави, що відповідають за 
боротьбу із корупцією. Ці сфери включають не лише різноманітні 
державні органи (парламент, уряд, публічний сектор, органи судової 
влади тощо), але й політичні партії, громадянське суспільство, ЗМІ та 
бізнес. Концепція НСД була напрацьована та впроваджувалась 
Transparency International як елемент загального підходу Transparency 
International до протидії корупції. Дослідження НСД передбачає 
оцінку правової основи та практики функціонування інститутів та 
секторів, що мають відношення до протидії корупції. Загалом, 
дослідження охоплює 13 сфер (кількість може варіюватися залежно 
від країни), які оцінюються у системному зв’язку із соціальними, 
економічними, політичними та культурними основами системи 
доброчесності. 
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Логінова Н. М., 
Національна академія 

 Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького, 

професорка кафедри теорії права 
та кримінально-процесуальної діяльності, к.п.н, доцент 

 

Свінціцька Д. В., 
Національна академія 

Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького, курсант 

 
КРИМІНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРОТИДІЇ В УМОВАХ 
ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Почнемо з криміналістики, яка є критично цінною частиною 
системи кримінального судочинства. Дослідники-криміналісти 
розглядають та аналізують докази з місць злочинів та інших місць, з 
метою формування об’єктивних висновків, які можуть допомогти в 
розслідуванні та переслідуванні злочинців для того, аби звільнити 
невинну особу від підозри. 

З початку повномасштабного збройного конфлікту і 
впровадження воєнного стану правоохоронці працюють у посиленому 
режимі. Крім їхньої головної функції, вони ще першими виїжджають 
на «найдраматичніші» ситуації, приймають участь в евакуації 
населення, фіксують варварство ворогів в нашій країні. З початку 
війни поліцейські отримали та опрацювали більше 1 млн 400 тисяч 
повідомлень від громадян. 

Початок війни приголомшив різким зменшенням рівня 
злочинності. Основ тому вистачало – масовий виїзд людей із 
небезпечних територій. Також можна зазначити життя самих 
злочинців, які відчували небезпеку і дбали про себе або ж свої сім’ї. 
Загалом, основним пріоритетом кожного жителя стало завдання 
вижити і захистити себе, своїх близьких і майно. 

Виявлення та припинення правопорушень є надважливою 
складовою життя держави, і саме цей аспект є однією з функцій 
Національної поліції. Тобто, головною задачею діяльності 
Національної поліції в умовах воєнного стану є запобігання, 
припинення та ліквідація колективних порушень громадського 



22 
 

порядку та масових заворушень; здійснення інтенсивного захисту 
особливо важливих та інших об’єктів; забезпечення публічного 
порядку та безпеки; прийняття участі у рятуванні людей та надання їм 
допомоги; забезпечення охорони майна, яке лишилося без нагляду; 
особливості взаємодіяння з підрозділами Національної гвардії, 
органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного 
захисту, а також добровольчими формуваннями територіальної 
оборони, які виявляються в особливих умовах несення служби. 

Психологи зазначають, що українська ситуація – не нова. 
Практично в усіх державах під час війн спочатку відбувався спад 
злочинності, який потім переходив до стрімкого росту після її 
закінчення. Війна, психологічні травми від неї та бідність –  саме ті 
фактори, що впливають на дії людей. І держава у такому випадку має 
не залишатись окремо від проблеми. 

На думку фахівця Українського інституту майбутнього Івана 
Ступака «Силовими і каральними способами, підвищенням рівня 
відповідальності, все це не вирішити. Тільки системно, наприклад, 
пропонувати роботу. Безперервно повторювати – ми про вас не 
забули. Скоріше за все це допоможе угамувати сплеск злочинності». 

ВС привернув увагу громадян нашої країни на особливості 
відповідальності за кримінально карані посягання в області захисту 
засад національної безпеки, гарантування захисту життя, здоров’я, 
прав і свобод людини під час війни. Тобто, винна особа з ціллю 
спрощення вчинення злочину користується максимально 
несприятливим для громадян періодом, тяжкими обставинами і 
умовами, в які потрапило суспільство, що говорить про підвищений 
рівень суспільної небезпеки злочинів, які вчиняються під час війни. 

Покарання для осіб, визнаних винними у вчиненні злочинів під 
час війни, суд буде призначувати беручи до уваги обтяжуючі 
обставини, а саме мається на увазі, що вид і розмір призначеного 
покарання буде наближеним до максимальної межі, яка передбачена 
Кримінальним кодексом України. Цей факт є важливим методом 
протидії злочинності, в умовах воєнного стану, у випадку, якщо 
ймовірний злочинець обізнаний в ньому. 
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Ганжук О. А., 
Харківський національний університет 

 імені В.Н. Каразіна, 
аспірант кафедри конституційного та муніципального права 
 

ДЕМОКРАТІЯ УЧАСТІ  
ЯК УМОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАІНИ 
Підписання в 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, а згодом закріплення в 2019 році в 
Конституції України прагнення Українського народу стати частиною 
європейських інтеграційних процесів стало тією обставиною, яка 
визначила подальший стратегічний курс місцевого самоврядування, 
зокрема в контексті запровадження процесу децентралізації публічної 
влади. Проведення реформ інститутів публічної влади, здійснення 
демократичних процесів в державі є важливими кроками на шляху до 
європейської інтеграції України. 

Слід зазначити, що відповідно до Висновку Європейської 
Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі, 
децентралізація є однією з найефективніших реформ в контексті 
соціального та економічного розвитку України. Об’єднання понад 10 
000 невеликих та розсіяних населених пунктів у 1470 більших громад 
сприятиме ефективнішому управлінню, фіскальна децентралізація 
(включаючи 64% частки податку на доходи фізичних осіб, яка нині 
розподіляється муніципалітетам) забезпечила наявність стабільних 
ресурсів для виконання нових завдань місцевого самоврядування, 
зокрема в сферах охорони здоров’я та освіти. Тому вказане дає нам 
підґрунтя для системного дослідження феномену локальної демократії 
як важливої умови європейської інтеграції.  

Критерії, що застосовуються до держави, яка планує стати 
членом Європейського Союзу, визначені у статті 49 Консолідованої 
версії договору про Європейський Союз, а також у Копенгагенській 
Декларації Європейської Ради 1993 року. Згідно останньої, однією із 
блоків «копенгагенських критеріїв» є саме політичні критерії, до яких 
зокрема віднесено стабільність інститутів, що гарантують демократію, 
верховенство права, права людини, а також повагу і захист меншин.  

Зауважимо, що оскільки на рівні Європейського Союзу дотепер 
відсутнє тлумачення щодо процедур реалізації політичних критеріїв 
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членства, що, насамперед, обумовлено індивідуальними 
національними особливостями потенційних держав-членів. Тому 
вказані положення конкретизуються як двосторонніми договорами з 
Європейським Союзом, так й локальними національними актами. 
Зокрема, Порядок денний асоціації між Україною та ЄС, прийнятий 
для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, у 
розділі 2.1. «Політичний діалог» виокремлює як елемент політичної 
складової «копенгагенських критеріїв» необхідність зміцнення 
функціонування місцевого та створення регіонального 
самоврядування, правового статусу служби в органах місцевого 
самоврядування, в тому числі шляхом децентралізації, яка наділить їх 
значними повноваженнями та забезпечить відповідними фінансовими 
ресурсами згідно з відповідними стандартами, що закріплені в 
Європейській хартії місцевого самоврядування.  

Натомість зазначені акти не містять положень, які акцентують 
увагу  на необхідність забезпечення умов щодо реалізації демократії 
участі як елементу інституту, що гарантує демократію на рівні 
місцевого самоврядування. Ми вважаємо, що належне 
функціонування інститутів локальної демократії є критерієм 
успішності проведення муніципальної реформи. Крім того, 
проведення процесу децентралізації в контексті забезпечення 
демократії участі в Україні здійснюється шляхом реалізації низькі 
коопераційних проєктів з державами-членами ЄС, серед яких 
програма «U-Lead з Європою» за підтримки ЄС, швейцарсько-
український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO).  

Аналізуючи акти окремих європейських інституцій, які 
регулюють спільно європейські аспекти реалізації демократії участі, 
зазначимо, що як елемент демократичного управління на місцевому 
рівні демократія участі була ухвалена Радою європейських 
муніципалітетів та регіонів (CEMR/CCRE). Так, у 2008 році 
зазначеним органом було опубліковано звіт «До підходу ЄС щодо 
демократичного місцевого управління, децентралізації та 
територіального розвитку», яким звернено увагу на наступні аспекти 
демократії участі: 1) Місцеве самоврядування стосується громадян та 
установ, а також їхніх відносин з державою на регіональному, 
муніципальному та громадському рівнях; 2) Демократичне врядування 
на місцях є процесом інклюзивного прийняття рішень з питань 
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муніципального/децентралізованого розвитку та підхід участі до 
підготовки, реалізації та управління планами розвитку; 3) Ефективне 
місцеве самоврядування, а також питання формальної місцевої 
демократії, які описані в Керівних принципах щодо посилення 
місцевих органів влади, повинні відігравати більш центральну роль у 
політиці місцевого самоврядування ЄС. 

Аналіз Керівних принципів щодо посилення місцевих органів 
влади, які прийняті ООН (UN‑HABITAT) в 2009 році, свідчить про те, 
що даним міжнародним документом не лише досить змістовно 
роз’яснено місце, мету та принципи розвитку демократії участі, а й 
звернено увагу на гармонійне поєднання як представницької 
демократії, так і демократії участі. 

Слід зазначити, що форми локальної демократії на місцевому 
рівні в Україні потребують подальшого вдосконалення. Зокрема, 
йдеться про необхідність ухвалення довгоочікуваного закону про 
місцевий референдум. На нашу думку, потребують переосмислення 
такі форми демократії участі, як збори громадян та місцеві ініціативи. 

Таким чином, уявляється, що політична децентралізація на 
місцевому рівні є важливою складовою процесу демократизації, 
належного управління та залучення громадян для вирішення 
актуальних питань місцевого значення. В контексті децентралізації 
публічної влади як однієї з умов вступу України до Європейського 
Союзу, демократії участі відводиться важливе місце, оскільки без 
успішного і потужного місцевого самоврядування неможливо уявити 
оновлену модель української держави. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 
конституційного і муніципального права юридичного факультету 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
Воронов М.М.  
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Органічним елементом євроінтеграційного процесу є адаптація 
законодавства України до законодавства ЄС, що пов’язано з 
прийняттям правових норм, серед яких важливе місце посідають 
норми адміністративного права. 

На цьому етапі важливим є розуміння європейських принципів 
адміністративного права, які фактично є європейськими стандартами 
адміністративного права, що сформовані під впливом процесів 
конвергенції адміністративних систем. 

Відзначимо, що Європейські принципи адміністративного права 
були сформульовані ще в 1988 р. у праці  Юргена Шварца  
«Європейське адміністративне право». До переліку увійшли: принцип 
законності, принцип недискримінації, принцип скасовності 
незаконного адміністративного акта, принцип юридичної 
визначеності, право на захист, принцип пропорційності, принцип 
поваги до фундаментальних прав людини та громадянина, принцип 
субсидіарності, принцип належного управління, принцип прозорості, 
принцип застосування.  

Крім того, необхідно відзначити, що основними нормативними 
джерелами, з яких беруть витоки європейські принципи 
адміністративного права вважаються: договори про заснування ЄС та 
європейських співтовариств, Хартію основних прав ЄС, рішення 
Європейського суду справедливості, законодавство ЄС, національне 
право, рішення Європейського суду з прав людини та Європейський 
кодекс належної адміністративної поведінки, а також Конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод та протоколи до неї; 
конвенції, резолюції та рекомендації Ради Європи; міжнародні 
договори та угоди, зокрема ті з них, що поширюються на інші 
держави, які не є членами ЄС; загальні принципи права; рішення 
Європейської ради (копенгагенські та мадридські критерії); а також 
документи інших європейських регіональних організацій. 

Прагнення наблизитися до європейських стандартів в 
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українському адміністративному просторі знайшло своє відображення 
в Концепції адміністративної реформи в Україні. Саме у Концепції 
сформульовано мету поступового створення системи державного 
управління, яка б забезпечувала Україну як високорозвинену, правову, 
цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, 
соціальної стабільності, культури та демократії та визначив засоби її 
досягнення на основі вироблених світовою практикою принципів 
функціонування виконавчої влади. В ній також підкреслено особливу 
важливість розуміння та впровадження європейських принципів 
адміністративного права у сферу державного управління як 
пріоритетних стандартів для реалізації євроінтеграційного курсу 
країни. Українські дослідники європейських принципів 
адміністративного права виділяють широке та вузьке розуміння 
європейських принципів адміністративного права, ґрунтовно 
досліджують джерела нормативного закріплення європейських 
принципів адміністративного права, встановлюють провідну роль 
верховенства права. 

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що європейські 
принципи адміністративного права є базовою основою для 
визначення, розуміння та запровадження в практику публічної 
адміністрації стандартів, що випливають з них, наприклад, норм прав 
людини; державне управління; адміністративні послуги; державна 
служба; адміністративна юстиція. На нашу думку, Україна вже 
зробила ряд важливих кроків щодо удосконалення окремих принципів 
та відображення їх у адміністративних правових нормах, та значною 
мірою вже наблизилася до відповідних європейських зразків. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри 
адміністративного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Ковтун М. С. 
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Тематичний напрямок № 1:  
Правові аспекти захисту прав людини в умовах збройної агресії 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
Діти, що зростають в умовах війни, захищені нормами 

міжнародного гуманітарного права як частина цивільного населення. 
Проте, з огляду на вразливість і потреби, пов’язані з дитячим 
розвитком, діти потребують особливого захисту. Так, у звіті ООН 
1996 року «Вплив збройного конфлікту на дітей» зазначається, що 
під час війни порушуються всі права дитини: право на життя, 
право бути з сім’єю і громадою, право на здоров’я, право на 
розвиток особистості, а також право на турботу і захист» [1]. 

Українська правова доктрина визнає необхідність особливого 
правового режиму соціального захисту дітей, що зростають в 
умовах війни. Яскравим свідченням цього є, наприклад, Закон 
України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 № 2195-
IV [2], норми якого передбачали виплату особам, визнаним як діти 
війни, фінансових виплат. Проте норми міжнародного права 
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повільно імплементувалися в національне законодавство. Крім 
окремих норм у Законі України «Про охорону дитинства» від 26 
квітня 2001 року № 2402-III, де було закріплено визначення понять 
«дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів», «дитина, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах», передбачалося надання ним прав на безоплатне 
харчування у закладах освіти та державної цільової підтримки для 
здобуття освіти у державних та комунальних закладах освіти [3], 
фактично українське законодавство не містило норм, які б 
врегульовували правовий режим соціального захисту дітей в 
умовах воєнного стану. 

Незважаючи на те, що 2019 році Україна приєдналася до 
Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration), основною 
метою якої є організація освітньої системи таким чином, щоб вона 
допомогла захистити дітей та молодь від смерті, травм та експлуатації 
під час збройних конфліктів, проте заходів, передбачених цією 
Декларацією, здійснено не було, а її положення не були 
імплементовані в українське законодавство [4]. У серпні 2021 року 
Кабінет Міністрів України встигнув лише затвердити план заходів 
щодо її реалізації [5].  

Тобто, незважаючи на те, що військовий конфлікт між Росією та 
Україно тривав майже 8 років, національне правове поле у питанні 
соціального захисту дітей в умовах війни виявилося неготовим до 
викликів, яке поставило повномасштабне вторгнення Росії в Україну 
24 лютого 2022 року. Вирішувати проблеми довелося вже «по ходу 
справи». 

Не можна не відмітити ряд заходів та нормативно-правових 
актів, які здійснив та прийняв уряд за період тривання війни.  

- закон «Про охорону дитинства» доповнено нормами, що 
визначають законних представників для дітей, 
зарахованих/влаштованих на цілодобове перебування до закладів 
різних типів, форм власності та підпорядкування, влаштованих у 
сім’ю патронатних вихователів у разі переміщення, у тому числі за 
кордон з метою евакуації під час дії надзвичайного або воєнного стану 
в Україні [3]; 

- внесено зміни до Порядку провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених 
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дітей, який встановлював нову процедуру усиновлення дитини, 
тимчасово переміщеної (евакуйованої) за межі України під час 
введення на території України надзвичайного або воєнного стану [6];  

- Порядок провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 
866, було доповнено нормами щодо особливості влаштування дітей, 
які залишилися без батьківського піклування, у тому числі дітей, 
розлучених із сім’єю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в період введення на території України надзвичайного або 
воєнного стану, згідно якого діти, які залишилися без батьківського 
піклування, у тому числі діти, розлучені із сім’єю, тимчасово 
влаштовуються до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 
типу. У разі загибелі батьків або їх зникнення, дитину влаштовують 
до прийомної родини та дитячих будинків сімейного типу на 
загальних підставах з призначенням виплати державної соціальної 
допомоги;  

- внесено ряд змін до Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб», якими передбачено надання 
фінансової підтримки родинам, що змушені були переміститися зі 
свого основного місця проживання та фінансової допомоги дітьми, що 
перемістилися без супроводу батьків;  

- радником–уповноваженою Глави держави та реалізував Офіс 
Президента спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та 
Міністерством соціальної політики України ініційовано 
загальнонаціональну програму «Дитина не сама», в рамках якої 
створено чат-бот у телеграмі, за допомогою якого можна 
запропонувати прихисток дитині, повідомити про загублену або 
знайдену самотню дитину, надати інформацію про міжнародні 
організації, які готові прихистити українських дітей; 

- на порталі «Дія» можна подати заяву про взяття на облік 
кандидатів усиновлювачі, обравши онлайн-послугу «Усиновлення: 
реєстрація кандидатом»; 

- здійснюється ряд заходів з забезпечення умов для того, щоб 
українські діти могли здобувати освіту в умовах війни. 

- в усіх гілках влади від національного до місцевого рівня 
створені або створюються Координаційні штаби, робочі групи та інші 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n15
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міжвідомчі органи, які напрацьовують маршрути та пакети 
необхідних змін та реформ для забезпечення належного життя та 
здоров'я, а також захисту прав дітей у воєнний та післявоєнні часи.  

Фактично, незважаючи на стан, в якому перебуває наша країна, 
на сучасному етапі вибудовується нова правова система захисту прав 
дітей в умовах воєнного стану. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПРИВАТНИХ ОСІБ  
ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

Сучасне законодавство про захист прав і свобод приватних осіб 
під час дії воєнного стану характеризується наявністю великої 
кількості заходів, які застосовують численні суб’єкти публічного 
адміністрування, кожен з заходів має свої специфічні особливості.  

Найбільш суттєве значення має класифікація за повноваженями 
(функціями) суб’єкта публічного адміністрування, який застосовує 
заходи захисту приватної особи під час дії воєнного стану.  Це 
регулятивні та правоохоронні заходи захисту прав приватних осіб під 
час дії воєнного стану. Саме такий варіант розподілу, на нашу думку, 
дає системне уявлення про види заходів захисту приватних осіб під 
час дії воєнного стану, дозволяє більш чітко з’ясувати їх сутність, 
взаємозв’язок для захисту життя, здоровя, прав, свобод, законних 
інтересів приватних осіб під час дії воєнного стану. 

З огляду на зазначене, автор в тезах досліджує лише деякі види 
захисту прав приватних осіб під час дії воєнного стану.  

Регулятивні заходи захисту прав приватних осіб пов'язані з 
реалізацією позитивних повноважень суб’єктів публічного 
адміністрування під час дії воєнного стану.  

1. Керування транспортним засобом на підставі посвідчення 
водія у якого закінчився термін дії. 

Уряд дозволив особам, у яких закінчився термін дії 
національного посвідчення водія України, яке видано вперше, 
керувати транспортними засобами. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2022 р. № 184 встановлено, що такі особи мають 
право на керування транспортними засобами на період дії воєнного 
стану та протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного 
стану. 

2. Користування житлово-комунальними послугами безоплатно 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 р. № 206 
під час дії воєнного стану заборонено припиняти надавати житлово-
комунальні послуги населенню через їх несплату, нараховувати та 
стягувати неустойку (штраф/пеню) інфляційних нарахувань, 
процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за 
несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-
комунальні послуги.   

3. Отримання матеріальної допомоги 
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2022 р. № 

199 вирішено надати одноразову матеріальну допомогу особам, які 
внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні 
втратили частину доходу. Зокрема, наразі послуга працює у 
Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, 
Запорізькій, Донецькій, Луганській, Житомирській, Одеській, 
Волинській, Київській областях та у місті Київ. Сума допомоги 
становить 6 500 грн, отримати її можуть наймані працівники, за яких 
сплачується соціальний внесок, чинні ФОП 1-4-ї груп, які подали 
звітність за квартал або 2021 рік. Оформити допомогу можна через 
застосунок “Дія”. 

4. Призначення винагороди 
Постановою уряду від 28.02.2022 р. № 168 встановлено, що на 

період дії воєнного стану військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, ДПС, 
НАБУ та іншим виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 
гривень щомісяця. А ті з них, хто беруть безпосередню участь у 
бойових діях, мають право отримувати додаткову винагороду у 
розмірі до 100 000 гривень на місяць у розрахунку за час 
безпосередньої участі у бойових діях. Сім’ям загиблих осіб, зокрема 
військовослужбовцям ЗСУ та іншим, уряд постановив виплачувати 
одноразову грошову допомогу у розмірі 15 000 000 гривень. 

Правоохоронні заходи захисту прав приватних осіб під час дії 
воєнного стану, пов’язані з реалізацією правоохоронної функції 
суб’єктів публічного адміністрування. А саме: 

Зупинення строків надання адміністративних послуг. 
Приклад: Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 

2022 р. № 165: «Про зупинення строків надання адміністративних 
послуг та видачу документів дозвільного характеру» у зв‘язку з 
введенням воєнного стану на території України було змінено строки 

https://pravo.ua/iak-otrymaty-6500-hrn-iepidtrymky/
https://pravo.ua/uriad-pidvyshchyv-zarplaty-viiskovym-ministr-oborony/
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надання адміністративних послуг суб‘єктами їх надання. Таке рішеня 
уряду є зрозумілим і виправданим, адже в умовах захоплення деяких 
українських міст та постійного бомбардування території України (під 
час яких службовці припиняють роботу і укриваються в захисних 
спорудах) не можливо виконати роботу у той же строк, що й у мирний 
час з об‘єктивних причин. Поновлено зупинені строки буде у 
місячний строк після припинення чи скасування воєнного стану.  

Формування ефективних адміністративних інструментів 
правоохоронних органів для реалізації прав і свобод приватних осіб. 

Приклад: 15 березня 2022 року законодавцем було запроваджено 
Закон України «Про внесення змін до законів України «Про 
Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної 
поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції під час дії 
воєнного стану». Під час дії воєнного стану поліція може 
використовувати інформацію, отриману за допомогою фото- і відео- 
техніки, технічних приладів та засобів, що перебувають у чужому 
володінні; вилучення (відчуження) транспортного засобу у водіїв, що 
перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп‘яніння; 
переведення світлофорів у мигаючий режим; розміщення блокпостів. 
Головне призначення таких постів – це забезпечення публічної 
безпеки та попередження диверсій, їх роль відображається і на 
підтримці належного рівня дорожньої безпеки; 

Заходи щодо звільнення військовополонених Збройних сил 
України 

Приклад: Заходи щодо звільнення військовополонених 
Збройних сил України визначені в  Інструкції про порядок виконання 
норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, 
яка була затверджена Наказом Міністерства оборони України від 
23.03.2017 р. № 164, зі змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства оборони України № 514 від 10.10.2018 р. , Постанові 
Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 413 «Про 
затвердження Порядку тримання військовополонених», Постанові 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 257 «Про 
утворення Координаційного штабу з питань поводження з 
військовополоненими». 

Отже, види заходів захисту прав і свобод приватних осіб під час 
дії воєнного стану можуть класифікуватися на регулятивні та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD#w1_1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2022-%D0%BF#Text
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правоохоронні. Саме такий варіант розподілу, на нашу думку, дає 
системне уявлення про види заходів захисту приватних осіб під час дії 
воєнного стану, дозволяє більш чітко з’ясувати їх сутність, 
взаємозв’язок для захисту життя, здоровя, прав, свобод, законних 
інтересів приватних осіб під час дії воєнного стану. 

 
Бурда О. М., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого 

PhD, асистент кафедри кримінально-правової політики 
 

КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В МЕЖАХ НАДАННЯ  
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 

Через збройну агресію Російської Федерації Україна потребує 
допомоги інших країн світу. Це стосується не лише військово-
технічної, а й гуманітарної допомоги. Беручи до уваги масштаби такої 
допомоги, зростання правового рівня відповідальності за її нецільове 
використання, виникає потреба у дослідженні корупційних ризиків, 
пов’язаних з наданням гуманітарної допомоги та розробці дієвих 
антикорупційних заходів.  

Законом України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 
1192 визначено, що гуманітарна допомога – це адресна безоплатна 
допомога у грошовій або натуральній формі на безповоротній основі, 
фінансова допомога чи добровільні пожертвування, або допомога у 
вигляді роботи, надання послуг, що надаються іноземними та 
вітчизняними донорами з гуманітарних міркувань отримувачам 
гуманітарної допомоги в Україні чи за кордоном, які потребують її у 
зв’язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, 
важким матеріальним становищем, запровадженням надзвичайного 
стану. 

Гуманітарна допомога визнається одним із видів 
благодійництва.  Вона має спрямовуватися відповідно до обставин, 
об’єктивних потреб, згоди її одержувачів та з дотриманням вимог ст. 3 
Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 
№ 5073-VI від 05.07.2012 р. 

Статтею 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»  
визначено перелік отримувачів гуманітарної допомоги. Насамперед, 
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це, громадські організації, релігійні організації, благодійні фонди, 
внесені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. 

Головною метою рекомендацій щодо оцінки корупційних 
ризиків під час надання гуманітарної допомоги є реалізація спільного 
підходу за конкретними напрямками: 

- оцінка корупційних ризиків, що виникають при здійсненні 
гуманітарних функцій; 

- запровадження уточнень у конкретні переліки посад державної 
служби, пов'язані з корупційними ризиками під час надання 
гуманітарної допомоги; 

- реалізація моніторингу виконання посадових обов'язків, 
пов'язаних із корупційними ризиками. 

Відповідними результатами здійснення даних рекомендацій 
обов'язково мають бути: 

- формування переліку функцій державних органів та державних 
компаній, при здійсненні яких висока ймовірність формування 
корупції під час надання гуманітарної допомоги; 

- відображення переліку посад державної служби, заміщення 
яких безпосередньо пов'язане з корупційними ризиками під час 
надання гуманітарної допомоги; 

- зменшення корупційних ризиків, а також їх ліквідація у межах 
деяких процесів. 

Розглянемо основні пропозиції щодо мінімізації корупційних 
ризиків у процесі надання гуманітарної допомоги. 

Подібна мінімізація досягається за допомогою наступних 
методів: 

- реалізацією регламентації адміністративних процедур; 
- застосування корупційно-небезпечної функції; 
- формування перешкод реалізації корупційних схем. 
Відповідно, регламентація адміністративних процедур 

допомагає знизити рівень прямої загрози формування корупції у 
процесі надання гуманітарної допомоги за такими показниками: 

- відбувається зниження ризику відхилення дій посадової особи 
під час здійснення посадових повноважень від реалізації 
правовідносин; 

- формуються умови для реалізації  контролю за процесом 
прийняття необхідних рішень, що допомагає змінювати помилкові 
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рішення, не чекаючи вирішення конфліктної ситуації;  
- досягається спільність реалізації функцій посадовими особами 

деяких державних органів та державних компаній; 
- формується відкрита модель здійснення корупційно-

небезпечної функції. 
Для формування перешкод, які ускладнюють здійснення 

корупційних схем у процесі надання гуманітарної допомони, 
необхідно реалізовувати наступні заходи: 

- реалізація перерозподілу функцій між підрозділами 
державного органу та державними компаніями; 

- застосування інформаційних технологій для пріоритетного 
спрямування та реалізації службової діяльності; 

- ліквідація особистої взаємодії посадових осіб з організаціями 
та громадянами; 

- розвиток механізму прямого відбору посадових осіб для 
впровадження до складу комісій, які ухвалюють управлінські рішення; 

- зменшення кількості посадових осіб, які беруть участь у 
безпосередньому прийнятті управлінського рішення, досягнення 
реалізації суб'єктивних прав, а також юридичних обов'язків; 

- реалізація оптимізації переліку документів, які необхідні для 
реалізації права на отримання гуманітарної допомоги; 

- зменшення термінів підготовки управлінських рішень; 
- формування чіткої регламентації термінів та способів 

реалізації дій посадовцем під час застосування корупційно-
небезпечної функції; 

- формування форм звітності посадових осіб про конкретні 
результати прийнятих рішень. 

Для недопущення корупційних правопорушень у процесі 
надання гуманітарної допомоги обов'язковою є реалізація заходів, які 
містять компоненти постійної основи за допомогою таких дій: 

- формування внутрішнього контролю над реалізацією 
обов'язків посадових осіб; 

- застосування засобів відеоспостереження у місцях прийому 
громадян, і навіть представників певних організацій; 

- застосування засобів аудіозапису в місцях прийому громадян, а 
також представників певних організацій; 

- реалізація роз'яснювальної роботи задля досягнення зниження 
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можливостей корупційної поведінки під час здійснення корупційно-
небезпечних функцій. 

Відповідно, реалізація зазначених заходів на системній основі 
допомагає усунути та знизити корупційні ризики у процесі надання 
гуманітарної допомоги в Україні.   

 
Павшук К. О., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н., доцентка кафедри конституційного права України 
 

Передерій А. С., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
факультет прокуратури, 2 курс, 22 група 

 
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МОВ  

У РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 
Визначення порядку використання національних мов у різних 

сферах суспільного життя, встановлення та забезпечення мовних прав 
та обов’язків громадянина є змістом конституційно-правового 
регулювання у цій сфері. Потрібно зазначити, що предметом 
правового регулювання виступають не самі мови, а культурні, 
політичні та економічні умови існування носіїв мови. 

Перш за все, конституційно-правовому регулюванню 
підлягають мовні відносини у публічній сфері. Вони формуються і 
функціонують в галузі судочинства, офіційного документообігу й 
діловодства, законотворчості, діяльності органів державної влади і 
органах місцевого самоврядування, у роботі державних наукових 
установ та навчальних закладів, державних засобів масової 
інформації, у збройних силах та інше. Залежно від сфер застосування 
норм мовне законодавство поділяється на дві великі групи: 
законодавство, яке стосується офіційного використання мов, та 
законодавство, яке регулює неофіційну сферу їх вживання. 

Щодо інституту державної мови, то він є складовою одиницею 
структури конституційного ладу і має свою внутрішню будову. 
Інститут державної мови – система юридичних приписів у сфері 
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мовних відносин, що визначають правовий режим державної мови в 
окремій державі, забезпечують виконання органами державної влади 
внутрішніх та зовнішніх функцій. 

У Рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 
14.12.1999 р., де зазначено, що положення «державною мовою в 
Україні є українська мова», потрібно розуміти так, що українська мова 
– обов’язковий засіб спілкування на всій території України при 
здійсненні повноважень органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах 
суспільного життя, які визначаються законом. Українська мова 
використовується у навчальному процесі. У державних і комунальних 
навчальних закладах поряд з державною мовою можуть 
застосовуватися та вивчатися мови національних меншин». 

Закон України «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної» було ухвалено Верховною Радою України 
25.05.2019 р., ним враховано європейський досвід мовного 
законодавства. Закон надав пріоритетного значення українській мові у 
понад 30 сферах життєдіяльності: державного управління, освіти, 
науки, культури, реклами послуг і інше. Також він регулює вживання 
державної мови, що і є результатом застосування європейської 
практики. Однак, він є доволі гнучким щодо використання інших мов 
поряд з українською і взагалі не стосується і не регулює приватного 
спілкування. 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» володіння державної 
мови є обов’язковим для обіймання державних посад, для працівників 
освітньої сфери та медичних працівників, на його підтвердження 
видається безстроковий державний сертифікат за результатами іспиту. 
Стаття 7 Закону закріплює, що «особа, яка має намір набути 
громадянство України, зобов’язана засвідчити відповідний рівень 
володіння державною мовою». Вимоги до рівня володіння  державною 
мовою визначаються Національною комісією зі стандартів державної 
мови, яка напрацювала низку нормативно-правових документів задля 
реалізації цієї вимоги, а саме: Порядок перевірки рівня володіння 
державною мовою, Єдині вимоги до процедури проведення іспитів та 
критерії оцінювання, Класифікацію рівнів володіння державною 
мовою, Вимоги до рівнів володіння державною мовою. Вони стали 
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правовою основою запровадження іспиту на рівень володіння 
державною мовою для набуття громадянства. Від часу запровадження 
і до 12 липня 2022 року іспит успішно склали 627 осіб, його було 
організовано відповідно до норм та з урахуванням рекомендацій Ради 
Європи з мовної освіти (CEFR). Він має комплексний характер і 
передбачає оцінювання рівня володіння державною мовою за всіма 
видами мовленнєвої діяльності (читання, слухання, говоріння, 
письмо). 

У Рішеннях Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 
р. № 10-рп/99 та від 14 липня 2021 р. № 1-р/2021 зазначено, що 
українська мова як державна є обов`язковим засобом спілкування на 
всій території України при здійсненні повноважень органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, 
роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних 
сферах суспільного життя, які визначаються законом. Також ч. 5 ст. 
10, п. 4 ч. 1 ст. 92 Основного Закону України регламентовано, що 
застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та 
визначається виключно законами України. 

Однак, передбачена чинним законодавством України вимога 
щодо подання документів (у тому числі апеляційних і касаційних 
скарг) українською мовою не є перешкодою у доступі до правосуддя 
та не звужує права учасників провадження за мовною ознакою, 
оскільки процесуальним законодавством гарантовано право учасників 
провадження щодо користування ними в судовому процесі рідною 
мовою або мовою, якою вони володіють, що підтверджує Постанова 
Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду 
від 19.09.2022 р. 

Тому право осіб (які набули статусу певного учасника судового 
провадження) на користування в судовому процесі рідною мовою або 
мовою, якою вони володіють, є беззаперечним і воно кореспондує 
обов`язку слідчого судді та суду забезпечити реалізацію такого права, 
у тому числі за необхідності скористатися послугами перекладача в 
порядку, передбаченому КПК, що визначено у ч. 3 ст. 29 КПК. 

Отже, можна констатувати, що правова основа мовної політики 
в Україні загалом відповідає нормам світової практики. Проте, для 
повноцінного утвердження української мови в усіх сферах життя 
суспільства є недостатнім лише нормативне закріплення її державного 
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статусу. Обов’язковою умовою є врегулювання питання, пов’язаного з 
юридичною відповідальністю за недотримання чи неналежне 
виконання законів відповідно до конституційних норм, положень 
відповідних міжнародно-правових зобов’язань і стратегій 
державотворення. 

 
Коваленко Б. В., 

Запорізький національний університет, 
доктор філософії, 

 аспірант кафедри адміністративного 
та господарського права 

 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРИВАТНИХ ОСІБ В 

УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
Не зважаючи на істотну активізацію досліджень, безпосередньо 

присвячених теорії адміністративного права під час дії воєнного 
стану, його підгалузей, інститутів, про що свідчить істотне збільшення 
кількості наукових (різного виду) фахових галузевих праць, все ж таки 
варто стверджувати, що проблематика захисту прав приватних осіб 
під час дії воєнного стану в історичній ретроспективі увагу вчених-
адміністративістів привертала у різні періоди по-різному, що й 
зумовлює певну унікальність генези дослідження відповідного 
феномену.  

На підставі аналізу спеціалізованих наукових та навчальних 
видань, запропонуємо умовну періодизацію генези  історіографії 
дослідження захисту прав, свобод, інтересів приватних осіб під час дії 
воєнного стану у вітчизняній адміністративно-правовій науці, а саме: 
1 етап (1992-2014 р.р.(мирний час)) з виокремленням понять 
«правовий режим воєнного стану», «права і свободи людини і 
громадянина, які тимчасово обмежуються»; 2 етап (2014 р.- до 
24.02.2022 р. (Росія загострила гібридну війну в Україні шляхом 
анексії Автономної республіки Крим та розв’язала збройний конфлікт 
в окремих районах Донецької та Луганської обл.)) із поступовим 
виділенням відносин у сфері захисту прав приватних осіб під час дії 
воєнного стану; 3 етап  дослідження (24.02.2022 по теперішній час) з 
поглибленим аналізом окремих видів захисту приватних осіб під час 
дії воєнного стану у контексті оновленого розуміння 
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адміністративного права, його системи інструментів захисту прав 
приватних осіб під час дії воєнного стану, обґрунтування потреби 
кодифікації  законодавства щодо захисту прав приватних осіб під час 
дії воєнного стану,  із акцентом на захисті прав українців майже всіма 
державами світу.   

Адміністративне право регулює суспільні відносини, які 
виникають з метою реалізації і захисту прав приватних осіб, 
утворення нормальних умов для функціонування суспільства і 
держави під час дії воєнного стану. 

Залежно від об’єкту регулювання можна вирізнити нормативно-
правові акти щодо захисту прав і свобод приватних осіб під час дії 
воєнного стану, що об’єднують виключно норми адміністративного 
права (наприклад, Закон України «Про правовий режим воєнного 
стану» та такі, що одночасно містять норми як адміністративного, так 
і інших галузей права (наприклад, Кодекс цивільного захисту України, 
Закон України «Про захист персональних даних»). 

Фундаментальні ознаки нормативно-правового акту щодо 
захисту прав і свобод приватних осіб під час дії воєнного стану:акт 
управління суб’єкта публічного адміністрування; наявність владного 
характеру; встановлює, змінює, припиняє (скасовує) загальні правила 
регулювання відносин в сфері захисту прав і свобод приватних осіб 
під час дії воєнного стану; розрахований на довгострокове та 
неодноразове застосування. 

Основу системи нормативно-правових актів щодо захисту прав і 
свобод приватних осіб під час дії воєнного стану 
становлять національні та міжнародні нормативно-правові акти. До 
національних нормативно-правових актів щодо захисту прав і свобод 
приватних осіб під час дії воєнного стану належать: 

- Конституція України; 
- міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України (наприклад, Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.); 

- кодекси (наприклад, Кодекс адміністративного судочинства 
України); 

- закони України (наприклад, Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної 
допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» від 
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07.09.2022 р.); 
- укази Президента України (наприклад, Указ Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р.); 
- постанови та декрети Кабінету Міністрів України (наприклад, 

постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати 
допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» від 20 
березня 2022 р.);  

- накази суб’єктів публічного адміністрування (наприклад, наказ 
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України «Про затвердження Переліку територіальних громад, які 
розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які 
перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 
23 серпня 2022 року» від 25.04.2022 р.); 

- розпорядження суб’єктів публічного адміністрування  
(наприклад, розпорядження Полтавської міської ради «Деякі питання 
пов’язані з компенсацією за тимчасове розміщення (перебування) 
внутрішньо переміщених осіб» від 30.08.2022 р.); 

- рішення суб’єктів публічного адміністрування (наприклад, 
рішення Полтавської міської ради «Щодо обмеження споживання 
електроенергії на Полтавщині» від 20.10.2022 р.). 

Отже, нормативно-правовим актом щодо захисту прав і свобод 
приватних осіб під час дії воєнного стану визнається акт управління 
(рішення) суб’єкта публічного адміністрування, який встановлює, 
змінює, припиняє (скасовує) загальні правила регулювання відносин 
щодо захисту прав і свобод приватних осіб під час дії воєнного стану, 
і який розрахований на довгострокове та неодноразове застосування. 
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Посторонко Є.В., 
Хмельницький університет управління та права 

імені Леоніда Юзькова, 
аспірант кафедри конституційного, 

 адміністративного та фінансового права 
 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ  
ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ОСОБАМИ,  

ЩО ПРОВАДЯТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  
В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

Із початком 24 лютого 2022 року повномасштабної збройної 
агресії російської федерації  проти України перед нашими державою, 
суспільством, кожною особою постала велика кількість проблем, 
вирішення яких потребує оперативних і виважених зусиль. Не 
виключенням є і сфера оподаткування. Саме шляхом належного 
надходження грошових коштів до бюджетів від сплати податків і 
зборів стає можливим фінансування численних публічних потреб. 
Однак ця сфера завжди характеризувалася науковцями і іншими 
фахівцями як така, що є вкрай конфліктною через те, що вона має у 
собі поєднувати забезпечення різновекторних інтересів: публічних 
інтересів (для держави важливими є своєчасна і в повній мірі сплата 
податків, а значить наповнення дохідної частини відповідного 
бюджету), так і приватних інтересів (приміром, платники зацікавлені 
зменшення податкового навантаження). І особливої напруги вона 
набуває сьогодні, коли велика кількість платників об’єктивно не може 
належним чином здійснювати ту діяльність, якою вони займалися до 
введення воєнного стану.  До такого кола платників належать також і 
особи, що провадять незалежну професійну діяльність.  

Відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу 
України незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у 
науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або 
викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, 
приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих 
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, 
бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої 
релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю 
за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – 
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підприємцем (за виключенням випадку, передбаченого п. 65.9 ст. 65 
Податкового кодексу України) та використовує найману працю не 
більш як чотирьох фізичних осіб. При цьому згідно із  п. 65.9 ст. 65 
Податкового кодексу України, якщо фізична особа зареєстрована як 
підприємець та при цьому така особа провадить незалежну 
професійну діяльність, такий суб’єкт набуває спеціального статусу, 
адже обліковується у контролюючих органах як фізична особа – 
підприємець з ознакою провадження незалежної професійної 
діяльності. 

Для забезпечення належної сплати податку на доходи фізичних 
осіб, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, 
відповідно до ч. 178.6 ст. 178 Податкового кодексу України 
зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Це може 
бути реалізовано платником у паперовому або та електронному 
вигляді. При цьому звернемо увагу, що доходи осіб, які провадять 
незалежну професійну діяльність, оподатковуються за ставкою, що 
закріплена у п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України, а саме 
вісімнадцять відсотків. Що стосується оподатковуваного доходу, то 
ним для таких осіб виступає сукупний чистий дохід, тобто різниця 
між доходом і документально підтвердженими витратами, 
необхідними для провадження певного виду незалежної професійної 
діяльності.  

Показово, що із введенням воєнного стану до Податкового 
кодексу України було винесено зміни, які стосуються й сплати 
податків особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність. 
Зокрема позначимо, що відповідно до Закону України від 15.03.2022 
року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного 
стану», запроваджено правило, що за результатами податкових 
(звітних) періодів за 2022 рік у складі витрат від провадження певного 
виду незалежної професійної діяльності, а також у складі витрат 
фізичної особи – підприємця від провадження господарської 
діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, 
можуть враховуватися документально підтверджені витрати у вигляді 
вартості майна, в тому числі грошові кошти, що добровільно 
перераховані (надані, передані) Збройним Силам України, 
Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі 
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зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі 
України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню 
державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, добровольчим формуванням 
територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів 
України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим 
частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються 
за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення 
оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам 
охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або 
структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 
та/або грошові кошти, перераховані на спеціальні рахунки, відкриті 
Національним банком України для збору коштів. 

Окрім того, за положеннями п. 25 підрозділу 10 розділу ХХ 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України, особи, які 
провадять незалежну професійну діяльність, які мали або не мали 
найманих працівників, призвані на військову службу під час 
мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за 
посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого 
періоду, який визначається Законом України «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію» на весь період їх військової служби 
звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової 
звітності з податку на доходи фізичних осіб, а також звільняються від 
обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з 
єдиного податку. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ  

НАД ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ,  
ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 
На сьогоднішній день наша країна веде боротьбу проти ворога, 

який несе за собою жах та смерть, для якого влучання зброєю 
масового ураження цивільної інфраструктури є вже звичайним 
інструментом ведення війни. Через цей геноцид, який здійснює 
держава-терорист (Росія), наречені втрачають чоловіків, сім’ї 
втрачають своїх рідних, діти залишаються без батьківського 
піклування. У даних тезах ми запропонуємо можливий механізм 
розвитку такого важливого інституту як опіка та піклування над 
дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування. 

Для демократичної та соціально-розвиненої держави, що визнає 
найголовнішою цінністю людину, опіка та піклування є важливим 
інститутом. Оскільки, для демократичної держави є важливою ціллю 
«забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів 
малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб», які за 
станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і 
виконувати обов'язки. Так, відповідно до положень ст. 58 Цивільного 
кодексу України (далі за текстом – ЦК), опіка встановлюється над 
малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського 
піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними. 
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Піклування ж встановлюється над неповнолітніми особами, які є 
сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними 
особами, цивільна дієздатність яких обмежена, згідно ст. 59 ЦК. 
Встановлення опіки та піклування, певним чином, слід вважати 
юридичним актом, оскільки за своєю правовою природою він є 
складним і включає волевиявлення опікуна (піклувальника), та 
рішення органу опіки та піклування, або рішення суду.  

Україна закріпила свій обов’язок утримувати та виховувати 
дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Так, згідно 
ч. 3 ст. 52 Конституції України, утримання та виховання дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на 
державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність 
щодо дітей. Так, сьогоднішніх умов, коли Україна поглиблює процес 
європейської інтеграції, важливо створити та удосконалити 
функціонування системи опіки та піклування над дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавлених батьківського піклування. Для цього слід 
проаналізувати зарубіжний досвід соціального захисту над дітьми-
сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування, щоб 
визначити можливості використання цього досвіду в Україні. 

Перспективним напрямком, слід вважати систему фостерних 
сімей, яка успішно функціонує та розвивається у Великобританії. Так, 
більшість дітей, які з різних причин опинилися без батьківського 
піклування, проживають не в дитячих будинках, а саме в таких 
прийомних родинах. У 1999 р. Національна асоціація фостерної опіки 
Великобританії (NFCA) підготувала і опублікувала Національні 
стандарти фостерного виховання у Великобританії. У Великій 
Британії діє 150 державних служб оцінки потреб і планування надання 
соціальних послуг, до обов’язків яких входить визначення потреб, 
призначення соціальних послуг, соціальної допомоги. Таким чином, 
ефективне законодавче регламентування альтернативного сімейного 
влаштування дітей у Великобританії сприяє результативності його 
функціонування. 

Успішним заходом, також слід вважати, практику Німеччини та 
Польщі, які стимулюють створенню дитячих будинків сімейного типу, 
де на 12-14 дітей припадає 4-5 вихователі. На відміну від українських 
закладів, у яких на 1 вихователя припадає 30 дітей.  

У Швеції ж, наприклад, процес деінституалізації розпочався у 
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середині 50х років минулого століття. Даний процес призвів до таких 
результатів. Так, нині близько 75% державних центрів опіки та 
піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського 
піклування турбуються не більше як 9 дітьми одночасно, а також що є 
цікавим, перебування дітей у даних закладах не є тривалим, а 
обмежується коротким проміжком часу. 

Висновок. Отже, для того, щоб Україна змогла забезпечити 
дітям-сиротам, та дітям, що позбавлені батьківського піклування 
належну підтримку та гідне виховання, слід по-перше зараз усіма 
способами захистити життя та здоров’я українських дітей, а в 
подальшому, можливо, частково перейняти зарубіжний досвід у сфері 
соціального захисту дитинства й запровадити такі зміни: 1) частково 
перейняти досвід фостерних сімей Великобританії та закріпити на 
нормативному рівні правила виховання дитини у прийомних сім’ях,  
дитячих будинках сімейного типу та інших закладах сімейного 
виховання дітей, що позбавлені батьківського піклування; 2) 
проводити належну професіоналізацію вихователів у центри 
соціальної підтримки дітей та сімей; 3) здійснювати достатню 
фінансову підтримку комунальних закладів, де виховуються діти-
сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 4) посилити 
соціальну рекламу за для сприяння сімейним формам виховання; 5) 
ініціювати процес інтенсивної деінституціалізації опіки над дітьми, 
що позбавлені батьківського піклування та дітьми-сиротами не лише 
декларувати, а й реалізувати пріоритетність форм сімейного 
виховання дитини. 

 
Чудак О.М.,  

Хмельницький університет управління та права 
імені Леоніда Юзькова, 

аспірант кафедри конституційного, 
 адміністративного та фінансового права 

 
ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 
 ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 
Сьогодні увесь світ спостерігає стрімкий розвиток цифрових 

технологій та їх впровадження у різні сфери життєдіяльності держави 
і громадянина. З метою належного їх визнання і законодавчого 
закріплення, визначення тенденцій їх розвитку Україна, як і країни – 
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члени Європейського Союзу та інші держави здійснюють багато 
системних і цілеспрямованих кроків. Перед усім вони розробляють і 
затверджують відповідні стратегії, за якими окреслюються певні 
вектори, а згодом відбувається реалізація конкретних заходів щодо 
використання цифрових технологій. Особливого значення такі 
цифрові новації набувають при справлянні податків і зборів, адже 
вони суттєво впливають на весь процес адміністрування податкових 
платежів. Як приклад наведемо Національну економічну стратегію на 
період до 2030 року, що затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 березня 2021 р., за № 179, в якій окреслено  
довгострокову економічну візію, принципи і цінності, “червоні лінії” 
(неприпустимі напрями руху) економічного розвитку нашої держави, 
одним із головних напрямів (векторів) якого названо спрощення 
адміністрування податків.  

На наше переконання, цифрові технології для спрощення 
адміністрування податків і зборів наразі реалізовано, поряд із іншим, 
через створення відповідних реєстрів (приміром, Державний реєстр 
фізичних осіб, Єдиний реєстр податкових накладних), інформаційно-
аналітичних пошукових систем (як приклад, Загальнодоступний 
інформаційно-довідковий ресурс Державної податкової служби 
України ), електронний кабінет платника податків тощо.  

Позначимо, що кожне із наведених цифрових технологічних 
рішень мають свої цілі, функції та особливості застосування. 
Наприклад, відповідно до пп. 14.1.562 п. 14.1 ст. 14 Податкового 
кодексу України електронний кабінет платника податків становить 
собою сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, призначених для взаємодії між платниками 
податків та державними, у тому числі контролюючими, органами з 
питань реалізації прав та обов’язків, визначених цим Кодексом та 
іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на 
контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими 
на підставі та на виконання Податкового кодексу України та інших 
законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі 
органи. При цьому функціонування Електронного кабінету 
відбувається відповідно до Порядку, що затверджений наказом 
Міністерства фінансів України від 14.07.2017  № 637. 
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Очевидно, що такий сервіс створено для належного 
забезпечення реалізації не лише обов’язків платників податків, а й їх 
прав. Він дозволяє скерувати відповідні процеси у законодавчо 
встановлених напрямах. Однак, ми цілком погоджуємося із тими 
науковцями, які твердять, що застосування цифрових технологій у 
праві не може повністю виключити людську присутність. Дійсно, у 
процесі здійснення юридичної діяльності із застосуванням цифрових 
технологій у сфері оподаткування необхідне прийняття самостійних 
інтелектуально-вольових рішень контролюючими суб’єктами.  

Проблема у тому, що наразі в електронному кабінеті платника 
податків доволі часто некоректно відображаються певні данні. До 
останніх можна віднести суми відшкодування податку на додану 
вартість, суму податкового боргу та ін. Це обумовлено серед іншого й 
тим, що в системі, через відповідні технічні помилки, неузгодженість 
роботи внутрішніх модулів, не з’являються та не групуються 
необхідні відомості протягом доволі значних строків. Однак очевидно, 
що платників податків вкрай турбує ситуація, за якої можлива поява в 
електронному кабінеті відомостей про податковий борг, якого 
фактично не повинно бути. Такі відомості можуть з’явитися з 
багатьох причин. Наведемо, приміром, таку: якщо за результатами 
проведення перевірки платнику дораховується податкове 
зобов’язання, і платник оскаржує його протягом десяти днів до суду, – 
то за приписами Податкового кодексу України таке податкове 
зобов’язання вважається неузгодженим до вирішення питання судом і 
податкового боргу не виникає. Тож, за таких обставин хоч податкові 
органи і мають зафіксувати суму донарахувань в своїй електронній 
системі, –  проте вона не має відображатися в електронному кабінеті 
як «податковий борг». У підсумку на практиці це обумовлює 
виникнення низки несприятливих наслідків для платника, адже  сам 
факт наявності такого податкового боргу навіть на невелику суму стає 
суттєвою перепоною для повернення надмірно сплачених платником 
податків, а також може стати причиною надіслання податкових вимог 
до платника та застосування механізму податкової застави. 

Наведені та інші обставини засвідчують необхідність 
подальшого удосконалення функціонування як електронного кабінету 
платника податків, так і інших цифрових сервісів при адмініструванні 
податків та зборів.  
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Андрущенко О. П., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
аспірантка кафедри філософії  

 
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  

В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: 
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ  

Права і свободи людини становлять найвищу цінність як для 
держави, так і для міжнародної спільноти в цілому. Нині права 
людини і їх захист отримали надзвичайно важливе значення, оскільки 
це не просто універсальна форма взаємодії та взаємозв'язку між 
індивідом та державою. Не держава у вигляді тієї чи іншої гілки влади 
і не політична партія чи інша група осіб надає особі широкий спектр 
прав – права людини виникають з відмови від насильства незалежно 
від раси, кольору шкіри, статі, релігії, мови, політичних та інших 
поглядів носія цих прав. Проте, на жаль, людству відомі випадки 
масових та грубих порушень прав людини.  

Сьогоднішня повномасштабна збройна агресія російської 
федерації проти України, зокрема, грубе порушення прав людини, 
нехтування та зневага до міжнародного права та міжнародного 
гуманітарного права, що виражається у жорстоких злочинах проти 
людяності і геноциді української нації та ін., спонукають до 
осмислення сутності людської природи, що і окреслює актуальність 
даної теми. У цих складних політико-економічних і соціальних умовах 
перед Україною постала актуальна проблема захисту своєї 
незалежності та суверенітету, в якому головну роль відіграє безпека її 
громадян. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість 
і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Захист прав людини – це чи не найважливіше завдання для 
українського суспільства й держави, оскільки, на жаль, за останній час 
ситуація з дотриманням прав людини в українському соціумі дуже 
загострилася, свідченням чого є й війна, від якої вже постраждали 
мільйони людей і яку можна вважати найбільшим порушенням прав 
людини. 

Внаслідок агресивного вторгнення на територію України 
російська федерація систематично порушує загальновизнані норми 
міжнародного права, права війни, прав людини, зокрема право на 
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життя. В арсеналі агресії російської федерації на території України – 
здійснення терористичних актів (вбивств політичних і громадських 
діячів, журналістів, мирних людей тощо). Однак високий патріотизм і 
усвідомлення серйозної загрози втрати своєї свободи і незалежності 
сформулювали в суспільстві високу мотивацію до боротьби. Українці 
виявили не тільки надзвичайну масову жертовність, а й високий 
моральний дух і патріотизм, створивши добровольчі батальйони, 
волонтерські організації, спеціальні збройні формування. У 
«Міжнародному біллі прав людини» наголошується про право 
держави вести війну задля захисту життя, свободи, незалежності та 
свободи віросповідання, а також для збереження прав людини та 
справедливості. Україна змушена вести бойові дії спрямовані проти 
агресора, захищаючи не тільки свій суверенітет і незалежність, а й 
безпеку своїх громадян від варварських акцій агресора.  

Не можна не зазначити, що у сучасних умовах розвитку і 
функціонування суспільства важливу роль у забезпеченні прав 
людини відіграє держава. У ст. 3 Основного Закону зазначається: 
«Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави». 

Варто наголосити, що розкриваючи сутність діалектики 
взаємозв'язку держави і людини, великий німецький філософ Гегель 
вказував на те, що держава та її установи здійснюють захист прав і 
свобод «і, що обов’язок держави призиває її до захисту всіх її 
громадян». І якщо порушуються законні права окремої людини, то 
заподіюється образа її праву. Філософ заявляв, що право ґрунтується 
на свободі: «У світі не існує нічого вище права». 

Також слід мати на увазі, що у період суспільно-політичних і 
правових катаклізмів, зокрема війни, держава з метою забезпечення 
своєї територіальної цілісності, суверенітету може обмежувати 
тимчасово права своїх громадян, вводячи військовий стан та інші 
політико-правові програми. У цьому аспекті важливу роль відіграють 
Збройні Сили України та інші військові формування, а також 
Національна поліція України. Але слід зазначити, що і сам воєнний 
стан вводиться задля відновлення умов, за яких людина зможе 
ефективно реалізовувати свої права та свободи. У преамбулі Закону 
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України «Про правовий режим воєнного стану» відзначається, що 
метою цього нормативно-правового акту є «гарантії прав і свобод 
людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб». 

Можна зазначити, що закріплення прав людини в міжнародно-
правових документах та актах національного права є результатом 
довготривалого історичного впливу, розвитку політико-правової і 
філософської доктрини, формування стандартів, що стали 
невідʼємною частиною сучасних доктрин щодо захисту прав людини. 
Проте їх грубе, масштабне порушення може стати підставою силового 
захисту прав людини, ситуації, коли одна держава або група держав 
вдаються до воєнних дій для відновлення порушених прав людини, 
гарантування миру і безпеки, як відбулося в Україні.  

Тому, військова сила залишається невід’ємним інструментом 
зовнішньої політики нашої держави. Міжнародним правом визначено 
низку підстав, що легалізують застосування сили. Так, зокрема, 
держави мають право на самооборону, застосування сили у відповідь 
на акт агресії, для захисту своєї території, суверенітету, населення та 
прав людини. До того ж, для підтримання міжнародного миру і 
безпеки можливо здійснення миротворчих операцій ООН, правовою 
основою яких є резолюція Ради Безпеки ООН. Правовими підставами 
застосування сили у такому випадку є будь-які загрози миру та 
безпеці, але насамперед ‒ грубі порушення прав людини.  

Отже, сьогодні захист прав людини покладений як зобов’язання 
перед державою не лише на державні органи влади, але й на все 
громадянське суспільство, добровольчі обʼєднання, волонтерські 
організації, підприємства та кожного окремого громадянина. Тільки 
міцна ефективна кооперація і двосторонній зв’язок держави та 
суспільства здатні забезпечити ефективне регулювання сфери захисту 
прав людини та громадянина в умовах збройного вторгнення 
російської федерації в Україну. Незламний спротив українського 
народу є найвищим виявом жаги до утвердження найцінніших прав 
людини: права на життя, права на свободу, права на власність, права 
на політичне, економічне, соціальне і культурне самовизначення та 
неодмінно права на мир. 

Науковий керівник: д.філос.н., професор кафедри філософії 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Дзьобань О.П. 
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«БЛОК СЕМИ РЕФОРМ»: ПЕРЕШКОДА ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ 

Повномасштабне вторгнення Російської федерації активізувало 
інтеграційні процеси, зокрема 23 червня Європейська Рада надала 
Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Це 
рішення мало істотний вплив на геополітичні перетворення 
європейського континенту. Наданий статус створює зобов’язання 
реформації українського законодавства відповідно до права 
Європейського союзу: попереду клопітка праця над удосконаленням 
сталої демократії та розбудови економіки України.  

Затверджуючи статус кандидата для України, Європейський 
Союз наголосив на обов’язковості виконання блоку семи реформ, 
ігнорування яких може призвести до ануляції попереднього рішення. 
Розглянемо наданий перелік: 1) реформа Конституційного суду; 2) 
продовження роботи над судовою реформою; 3) антикорупційна 
діяльність, призначення голови Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури; 4) боротьба з відмиванням коштів; 5) антиолігархічне 
законодавство; 6) узгодження аудіовізуального законодавства з 
європейським; 7) реформа законодавства щодо правового 
регулювання прав національних меншин.  

Розглянемо деякі з них більш детально. По-перше, необхідно 
вдосконалити процедуру добору суддів до Конституційного суду 
України: аналізувати оцінки їх доброчесності та професійних навичок, 
що передбачається вимогами Венеціанською комісією та 
положеннями Конституції України. Як одну із проблем поточного 
добору на посаду судді Конституційного суду України виокремлюють 
недосконалу перевірку на моральні якості кандидатів та наявність 
певного політичного впливу. Жодна депутатська фракція не повинна 
мати надмірного впливу на добір кандидатів. Наразі Україна працює 
над створенням Дорадчої групи експертів, що має не тільки 
перевіряти та проводити співбесіди, а ще й рекомендувати не більше 
трьох осіб на одну посаду. Отже, Президент, Верховна рада України, 
З’їзд суддів матимуть вибір лише з найкращих кандидатів.  
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По-друге, від України вимагається удосконалення та 
реформування антикорупційного законодавства. Зокрема, покращення 
ефективності розслідувань та судових вироків з питань корупції. 
Станом на червень 2022 року Європейський Союз вимагав 
призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
шляхом схвалення переможця конкурсу. У липні цього ж року 
Україна затвердила керманича Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, що свідчить про виконання зобов’язань Україною. 
Окрім цього сьогодні необхідно завершити процедуру призначення 
директора Національного антикорупційного бюро України.  

По-третє, Європейський союз наголосив на важливості 
регулювання антиолігархічного законодавства: представники олігархії 
не мають жодним чином впливати на економічні, політичні, соціальні 
процеси в Україні. Закон обов’язково має бути затверджений 
Венеціанською комісією. У минулому році Україна надіслали проект 
Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, 
пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та 
політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», однак висновку 
комісії поки не отримала. 

Щодо інших вимог блоку, то Європейський союз: очікує на 
виконання рекомендацій Венеціанської комісії до Закону України 
«Про національні меншини»; зазначив необхідність створення нового 
закону про Засоби масової інформації, узгодженого з Директивою 
Європейського Союзу про аудіовізуальні медіапослуги; наголошує на 
необхідності подолання невідповідність українського законодавства 
про боротьбу з відмиванням грошей зі стандартами FATF; очікує на 
забезпечення стратегічного плану реформ з правоохоронного сектору.  

Однак, оскільки активна фаза бойових дій унеможливлює 
ведення переговорів, тобто перехід на наступний ступінь набуття 
статусу-члену Європейського Союзу, то і проведення повної 
реформації суспільства стає теж неможливим. Саме тому єврокомісія 
не вказала остаточну дату для виконання цих умов, але наголосила, 
що буде аналізувати нашу діяльність ближче к кінцю 2022 року.  

Отже, виконання цього блоку є дійсно важливим та необхідним 
не тільки заради вступу до Європейського союзу, а й задля 
комфортного життя в Україні, підтримки української держави, як 
правової, реального гарантування прав людини в країні. Перелік 
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вимог є абсолютно обґрунтованим, а більшість положень вже 
знаходяться на стадії виконання та потребують виключно додаткових 
коректувань. 

Науковий керівник: к.ю.н, доцентка, доцентка кафедри 
теорії права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Мерник А.М. 

 
Безносюк В. С., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого 

міжнародно-правовий факультет, 3 курс, 4 група 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ  
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

2022 рік для України виявився надто складним, адже було 
введено воєнний стан 24 лютого по всій території. Введення воєнного 
стану та вимушене зупинення функціонування окремих судів 
здійснило певні зміни у законодавчому регулюванні, а саме в судовій 
практиці та територіальній юрисдикції судів. На даний момент 
відбувається активне відновлення діяльності судової системи України 
незважаючи на певні труднощі. А також, попри наявні ризики та 
виклики, суди в Україні продовжують активно здійснювати 
правосуддя, що є відповідно позитивним показником України на 
міжнародній арені. 

Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 
встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов’язків 
особи чи при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що 
пред’являється особі. Дане право є невід’ємним і під час військового 
стану. У разі неможливості з’явитися у суді, держава запровадила так 
званий «Електронний суд», який є доступним для всіх громадян. 
Проте, варто зазначити, що далеко не всі суди України доєднались до 
підсистеми «Електронний суд», що в свою чергу уповільнює 
застосування повною мірою можливостей та ресурсів цієї підсистеми і 
наразі є проблеми з електропостачанням, що також уповільнює роботу 
даного ресурсу. 
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24.02.2022 Рада суддів України прийняла ряд важливих та 
актуальних питань «Щодо вжиття невідкладних заходів для 
забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в 
умовах припинення повноважень ВРП та воєнного стану у зв’язку зі 
збройною агресією з боку РФ». Одним з важливих завдань, які 
виконала Рада суддів України є публікація рекомендацій щодо роботи 
судів в умовах воєнного стану. До основних рекомендацій були 
віднесені: а) відкладати розгляд справи (за винятком невідкладних 
судових розглядів) та знімати їх з розгляду, оскільки велика кількість 
учасників судових процесів не завжди мають змогу подати заяву про 
відкладення розгляду справи чи не можуть прибути в суд у зв’язку з 
небезпекою для життя; б) справи, які не є невідкладними, розглядати 
лише за наявності письмової згоди на це усіх учасників судового 
провадження; в) роз’яснювати громадянам можливість відкладення 
розгляду справ у зв’язку із воєнними діями та можливість розгляду 
справ в режимі відеоконференції; для цього учасники справи мають 
заявити про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. 
Також були внесені певні зміни щодо неможливості з’явитися в залі 
судового засідання, а саме було надане право на відкладення розгляду 
справи та розгляд справи за участі представника та участь в судовому 
засіданні в режимі відеоконференції. 

Верховним судом було здійснено важливі заяви щодо 
здійснення правосуддя у воєнний час. Голова Верховного Суду 
зазначив у своїх повідомленнях на сайті Судової влади України, що 
запровадження воєнного стану на території України є поважною 
підставою для поновлення процесуальних строків. Такою підставою 
можуть бути обставини, що виникли внаслідок запровадження 
воєнного стану та унеможливили виконання учасником судового 
процесу процесуальних дій протягом установленого законом строку 
(ухвала Касаційного Цивільного Суду у складі Верховного Суду від 
21 липня 2022 року у справі № 127/2897/13-ц). Верховний суд у свою 
чергу створив телеграм-канали для оперативного отримання 
інформації про стан розгляду справ, приймання і відправлення 
кореспонденції, організацію роботи суду та іншої довідкової 
інформації, це є високим показником активної підтримки громадян з 
боку держави. 

Отже, запровадження воєнного стану  дійсно стало підставою до 
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внесення певних змін у функціонування судових органів України, 
зокрема щодо строків, участі у судовому засіданні та роботи суддів в 
цілому. Проте, більшість з нововведень спростили роботу суддів, адже 
«Електронний суд» є досить прогресивною розробкою. Щодо 
громадян, то як було зазначено вище конституційне право людини на 
судовий захист під час воєнного стану не може бути обмежено ні за 
яких підстав. Тому, Україна не зупиняється та робить все можливе для 
того щоб правосуддя було доступне та здійснено правомірно і не 
порушувались права громадян. 

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

 
Біляєва К. О., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет прокуратури, 2 курс, 8 група 
 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  
В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

Через вторгнення Російської Федерації (далі – РФ) на незалежну 
та суверенну територію України значна кількість громадян держави 
зазнали порушення конституційних прав. Так, за офіційними даними у 
період з січня по вересень 2022 року до Верховної Ради України 
надійшло 371,491 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян. 

Актуальність теми дослідження полягає у неможливості 
викорінення збройних конфліктів та порушенні основних прав і 
свобод людини, що виникають в умовах воєнного часу. 

Так, з 24 лютого в Україні запроваджено воєнний стан, 
положення якого обмежують конституційні права громадян, проте є 
ряд прав, які не можуть бути обмежені ні за яких підстав. Відповідно 
до цього, кожна людина під час війни може звернутися до суду або до 
органів влади через порушення їх конституційних прав, зокрема, 
права на життя, права на житло, шлюб, соціальні виплати тощо. 

Розглядаючи нормативну базу України необхідно наголосити на 
ряді актів, які були прийняти з метою урегулювання та захисту 
конституційних прав: Закон України «Про особливості державної 
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політики щодо забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
областях»; Закон України «Про забезпечення прав та свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Під 
час воєнного стану конституційні права регламентуються наступними 
нормативними актами: Конституція України; Указ Президента 
України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 
24.02.2022 року; Закон України «Про правовий режим воєнного 
стану»; Постанова Кабінету Міністрів України №753 «Про 
затвердження порядку залучення працездатних осіб до суспільно 
корисних робіт в умовах воєнного стану» від 13 липня 2011 року; 
Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення 
майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». 

Одним із найважливіших елементів механізму захисту прав 
людини в умовах збройного конфлікту є закріплення у міжнародному 
та національному праві норм, що передбачають юридичну 
відповідальність за злочинні порушення прав людини у цих умовах. 
Так, характеризуючи вчинені злочини на території України, дії 
російської армії можна кваліфікувати як вчинення військових 
злочинів. До них можна віднести: вбивства, катування, а також 
відведення в рабство або для інших цілей цивільного населення 
окупованої території; вбивства чи катування військовополонених; 
вбивства заручників; пограбування громадської, так само як приватної 
власності; безглузде руйнування міст чи сіл; руйнування, 
невиправдане необхідністю, та інші злочини.  

Як було зазначено вище, є ряд конституційних прав, які не 
можуть бути обмежені державою під час воєнного стану, так одне з 
них є право на життя, що є невід’ємним правом кожної людини. В 
Україні право на життя закріплене статтею 27 Конституції України: 
«Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути 
свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя 
людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і 
здоров’я інших людей від протиправних посягань». 

Одним з найважливіших постулатів є стаття 3 «Загальної 
декларації прав людини», яка закріплює, що кожна людина має право 
на життя, на свободу та на особисту недоторканність, і, на мою думку, 
саме цей пункт є найбільш схильним та вразливим в умовах 



61 
 

військових конфліктів. 
Саме собою право людини на життя в першу чергу спрямоване 

на захист життя, здоров'я та гідності людини в аспекті мирного часу та 
неоднозначно стоїть питання про його застосування в умовах воєнних 
конфліктів. 

Права людини найбільш уразливі під час збройного конфлікту. 
Саме тому цей аспект підлягає масштабному міжнародно-правовому 
регулюванню, основою якого є Женевські конвенції 1949 р.  

Основним проблемним питанням з приводу захисту 
конституційних прав людини є право на життя, оскільки під час війни 
воно є найбільш беззахисне. Але у питаннях охорони та захисту прав 
людини неможливо не звернути увагу на міжнародний досвід. 

Рішення міжнародних і національних судів щодо дотримання 
права на життя під час збройних конфліктів не завжди вносять 
ясність, оскільки часто вони стають підставою погроз для урядів 
припинити участь у міжнародних механізмах захисту прав людини. З 
приводу цього, механізми захисту права на життя потребують 
удосконалення. Так, 30 жовтня 2018 р. Комітет з прав людини ООН 
ухвалив Загальний коментар № 36 до ст. 6 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, де намагався розв’язати головні 
проблемні питання, пов’язані із захистом права людини на життя. Але, 
незважаючи на прийняття такого важливого акту, багато питань все 
одно залишаються відкритими. 

Тому, для того аби забезпечити ефективний захист прав людини 
на життя, відповідно до законодавчих норм для захисту права на 
життя під час воєнного стану держава має ряд зобов’язань. До них 
можна віднести: визначення юрисдикції окупованої території України, 
визначити межі/кваліфікувати дії застосування сили російської армії, 
реалізувати спеціальні операції щодо розслідування порушених прав, 
запровадити ефективне досудове розслідування з метою зібрання 
фактів та доказів позбавлення життя. 

Таким чином, можна зробити висновок, що проблемне питання 
щодо збройних конфліктів, на жаль, має багатовікову історію, 
розглядаючи з точки зору історії, але на сьогодні Україна переживає 
свою війну та має чисельні порушення прав на життя. Розглядаючи 
дані аспекти, не можна не згадати про найважливішу її складову - 
людей, права яких є заручниками військових дій. 
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Крім цього, дотримання прав і свобод людини в умовах війни є 
справді важко реалізованим з огляду на те, що сам характер 
військових дій передбачає масштабність і апріорі тягне за собою 
порушення законних прав та інтересів мирного цивільного населення. 

Отже, основоположні права людини не підлягають обмеженню 
та у разі їх порушення потребують негайного захисту. При цьому, у 
такий надзвичайно складний час українська держава реалізовує 
програми соціального захисту для населення, які постраждали через 
агресію Російської Федерації. В Україні прийнято ряд нормативних 
актів, що містять положення захисту мирного населення, проте є ряд 
пороблених питань щодо їх реалізації, а особливо на окупованих 
територіях України. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри конституційного 
права України Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Павшук К. О.  

 
Бондар О. В., 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, 

Навчально-науковий інститут права, 2 курс, 19 група 
 

КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ  
У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА  

В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ  
Повномасштабна агресія РФ, яка розпочалася 24 лютого 2022 

року стала справжнім викликом для нашої держави. В умовах 
запровадження на території України правового режиму воєнного 
стану, відповідно до Указу Президента України №64/2022, 
забезпечення належного функціонування конституційної юрисдикції 
стало одним з викликів для демократичної держави (ст. 1 
Конституції), яка визнає дію принципу верховенства права (ст. 8 
Конституції). Конституційний Суд України відіграє важливу роль у 
механізмі захисту прав людини, тим більше у часи військової агресії. 

На думку А. Селіванова, конституційну юрисдикцію можна 
визначати як встановлену Конституцією та законами України систему 
суб’єктів, дій, способів і засобів, рішень та процесуальних актів, які у 
сукупності впливають один на одного юридичними зв’язками як 
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результат конституційного судочинства з приводу досягнення 
правових результатів у застосуванні нормоконтролю з позицій 
панування в правовій системі верховенства права. Такий підхід, на 
думку вченого, концептуально відрізняє конституційну юрисдикцію 
від інших сфер застосування права. Якщо звернутися до думки 
законодавця щодо тлумачення цієї дефініції, то вона відображається у 
статті 147 Конституції України та випливає із розуміння підсудності 
Конституційного Суду України, як єдиного органу конституційної 
юрисдикції. Тобто категорій справ, що належать до його компетенції, 
а саме: це питання про відповідність Конституції України законів 
України та у передбачених Конституцією випадках інших актів, 
здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші 
повноваження відповідно до Конституції. 

Запровадження воєнного стану, як спеціального правового 
режиму, з метою відсічі збройної агресії РФ та відповідно до статті 64 
Конституції України та Указу Президента України №64/2022  «Про 
введення воєнного стану в Україні» можуть бути обмежені 
конституційні права та свободи людини та громадянина, що вказані у 
статтях 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції. З огляду на такі 
обмеження роль Конституційного Суду України, як органу 
конституційної юрисдикції, стає значно вагомішою. Адже його 
завдання щодо збереження та утвердження таких прав набуває нового 
забарвлення у контексті недопущення свавілля та беззаконності у 
питаннях встановлення обмежень цих прав з боку органів державної 
влади, несправедливих зловживань та утисків. Такі завдання Суду 
повністю відповідають основним засадам демократичної та правової 
держави, що закріплені у статті 1 Конституції.  

Аналіз офіційних інформаційних ресурсів Конституційного 
Суду України, дає підставити зрозуміти, що його діяльність з 
виконання покладених конституційних функцій, починаючи з 24 
лютого 2022 року не припинялась, що свідчить про його збереження, 
як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні. Такі дії 
повністю відповідають забезпеченню конституційного права на 
судовий захист, що закріплений у статті 55 Конституції України, а 
також гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина у 
порядку конституційного судочинства, що було визначено у рішенні 
Конституційного Суду України від 7 травня 2002 року № 8-рп/2002. 
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За офіційними даними вебсайту Конституційного Суду України 
з 24 лютого і по 30 жовтня 2022 року включно, органом 
конституційної юрисдикції, розроблено 533 акти різних видів та 
юридичної сили. Це дає підстави ще раз упевнитися у тому, що 
конституційна юрисдикція в умовах повномасштабної російської 
агресії продовжує свою діяльність задля утвердження справедливості 
у середині українського суспільства та залишається дієвою 
інституцією у механізмі захисту прав людини та громадянина.  

Окремо варто зупинитися на аналізі рішень Суду, яких за 
досліджуваний період було ухвалено 9, адже саме у них містяться 
результати розгляду справ щодо конституційності законів України та 
інших правових актів, визначених законом. 

Рішення Конституційного Суду України у період 
повномасштабного вторгнення можна класифікувати за тими галузями 
законодавства, до яких належать нормативно-правові акти, перевірку 
яких було здійснено: цивільне законодавство – 3; кримінальне 
законодавство – 2; законодавство, що стосується соціального захисту 
та забезпечення – 2; адміністративне законодавство – 1; фінансове 
законодавство – 1. Як бачимо, цивільне законодавство є таким, що 
викликає найбільшої потреби у його перевірці на відповідність 
Конституції України.  

Особливої уваги заслуговують рішення, що стосуються 
соціального законодавства. Це зумовлено тим, що такі рішення 
торкаються питань соціального захисту та гарантій для 
військовослужбовців, актуальність яких у нинішній час є надзвичайно 
високою. 

Зокрема у рішенні Другого сенату від 6 квітня 2022  року №1-
р(ІІ)/2022 за конституційною скаргою Поліщука С. О., 
Конституційний Суд України посилається на розпочату приховану 
агресію РФ у лютому 2014 р. та повномасштабну у 2022 р., як одну з 
підстав визнання пункту 4 статті 16

3 
Закону України «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» таким, що 
не відповідає Конституції Україні у частині встановлення обмеження 
двох річним терміном на право отримувати військовослужбовцю, 
військовозобов'язаному або резервісту одноразової грошової 
допомоги у зв’язку зі зміною групи інвалідності, що дає їм право на 
отримання такої допомоги.  
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В іншому рішенні Другого сенату від 12 жовтня 2022 року №7-
р(ІІ)/2022 Конституційний Суд України у мотивувальній частині 
посилається на висновки, викладені у вищезгаданому рішенні від 6 
квітня 2022 року. Також зроблено висновок, що приписи статті 2 
Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 
реформування пенсійної системи», що поширюють свою дію на Закон 
України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» в тім, що вони не забезпечують 
соціальних гарантій високого рівня, які випливають зі спеціального 
юридичного статусу громадян України, які перебувають на службі у 
Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також 
осіб, що збройно захищають суверенітет, територіальну цілісність та 
недоторканність України під час агресії РФ проти України, розпочатої 
в лютому 2014 року, а саме у частині того, що таке пенсійне 
забезпечене не може бути обмежене або скасовано, що допускається 
відповідним законом. 

Насамкінець відзначимо, що Конституційний Суд України, є 
дієвою інституцією у механізмі захисту прав людини і громадянина. З 
початку повномасштабної агресії РФ проти України, Судом видано 
533 акти різної юридичної сили, зокрема ухвалено 9 рішень щодо 
відповідності законів України та інших правових актів, які визначені 
законом, нормам Конституції України. Крім того, 2 рішення прямо 
впливають на забезпечення прав військовослужбовців та інших осіб, 
що беруть участь у захисті територіальної цілісності України, у 
частині їх належної соціальної підтримки та гарантій.    

Науковий керівник: доктор філософії у галузі права, 
асистент кафедри конституційного права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка Матат А. В.  

 
Заводько М. Л., 

Національна академія 
Державної прикордонної служби України 

 імені Богдана Хмельницького, курсант 
 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  
В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

Правові аспекти захисту прав людини завжди займали одне з 
основних місць для держави та її суспільства. Ні для кого не секрет, 
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що у сучасний воєнний час для України та світу, питання захисту прав 
людини є найбільш хвилюючими та обговорюваними. Наразі майже 
усі вважають себе експертами з даного питання, адже мають вільний 
доступ до мережі Інтернет та соціальних мереж. Проте, не кожен 
може збагнути те, що політика та право – це досить нелегкі та 
непрості речі. 

Правові аспекти захисту прав людини в умовах збройної агресії 
Російської Федерації посідають особливе значення в контексті 
загального розвитку нашої держави та втіленні національних 
інтересів. 

Права людини – сукупність юридичних можливостей та свобод, 
спричинених внаслідок існування людини в суспільстві. Право для 
людини є мірою свободи, а його зміст полягає в узгодженні свободи 
окремого громадянина зі свободою інших громадян, дотримуючись 
принципу рівності.  

Свободи і права людини є взаємозв’язаними, невід’ємними та 
природніми. Права людини – це її правові умови, сприятливі для 
вільного, спокійного та звичайного життя.  

Права громадянина та людини повинні бути рівними та 
спільними для кожного:  

- Так як права охоплюють велику кількість (а в ідеалі усіх 
людей як суб’єктів права), то вони є загальними для усіх; 

- Правова рівність описується у міжнародних документах про 
права людини у двох аспектах: загалом як рівність перед усталеним 
законом та судом й як рівність від народження в гідності та правах. 

- Права людини не повинні ураховувати рас статі, релігії, 
політичних переконань, національності та іншого. 

В умовах воєнного часу для органів управління та державної 
влади дуже важливим завданням є створення ефективних 
організаційно-правових механізмів для забезпечення повноцінної 
безпеки, здоров’я та життя громадян.  

Боротьба України з агресором є справедливою і законною, а 
політика Російської Федерації проти України є антиправовою, 
антигуманною та злочинною і ті, які її провадять мають бути 
притягнуті до відповідальності й постати перед Міжнародним судом. 

У сучасних умовах розвитку і функціонування суспільства 
важливу роль у забезпечені безпеки людини відіграє держава. У ст. 3 
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Основного Закону зазначається: «Права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». 

Через вторгнення країни-сусіда постала необхідність 
застосування системи організаційно-управлінських рішень, 
спрямованих на вирішення зазначеної проблеми для усіх громадян: 

- Після початку повномасштабного вторгнення Російської 
Федерації на територію України нашим Урядом було створено 
Координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах 
воєнного стану.  

- Здійснено заходи для спрощення процесу перетину 
державного кордону громадянами України. 

- Збільшена кількість потягів до країн Європи та Заходу 
України. 

- Евакуація дітей, позбавлених батьківського піклування та 
дітей-сиріт в організованому порядку. 

За часи незалежності України створена велика за кількістю 
нормативно-правова база щодо захисту національної безпеки і 
оборони України прав і свобод безпеки людини. Загроза національній 
безпеці неминуче тягне за собою загрозу безпеці державі й окремому 
індивіду. Щодо правових проблем, які виникли у воєнний час: 

- Питання узгодження дій між усіма гілками влади під час 
здійснення евакуаційних заходів, спрямованих насамперед за кордон. 

- Проблема захисту та прихистку біженців за кордоном. 
- Проблема роз’єднання родин під час евакуації, пошук один 

одного за межами власної країни. 
У правовму аспекті слід акцентувати увагу на прийнятті й 

ухваленні Верховною Радою України низки законодавчих актів, серед 
яких:  

- Закон України «Про оборону України» (1991),  
- «Про державний кордон України» (1991),  
- «Про Збройні Сили України» (1992),  
- «Про Службу безпеки України» (1998),  
- «Про основи Національної безпеки України» (2003),  
- «Про державну прикордонну службу України» (2003),  
- «Про боротьбу з тероризмом» (2003),  
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-  Закон України «Про національну безпеку». 
У сучасних умовах агресивної діяльності Росії значну вагу для 

забезпечення безпеки суспільства і людини відіграє проблема 
готовності кожного громадянина захищати Україну.  

Захист безпеки людини пов’язаний з її безпековою культурою. 
Формування безпекової культури громадян України продиктоване 
насамперед входженням її в ЄС і НАТО й адаптації до європейських 
стандартів. 

Важливу роль у забезпеченні прав і безпеки людини покладено 
на державу та її правоохоронні органи. В умовах російсько-
української війни важливу роль виконують Збройні Сили та інші 
військові формування. Боротьба з агресією Російської Федерації 
вимагає від кожного громадянина України бути готовим стати на 
захист своєї Батьківщини. 

  
 

Ільченко І. П., 
Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 
Навчально-науковий інститут права, 

студент 2 курсу ОР «Магістр» 
 

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ 
ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ 

ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ  
НА БАЗІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ 

Після 24 лютого 2022 року – початку повномасштабної війни 
РФ проти України – вітчизняним парламентом було ухвалено більше 
10 законів, покликаних удосконалити механізм кримінально-
правового регулювання суспільних відносин, зокрема усунути наявні 
в ньому прогалини. Визнаючи пере-важну більшість «воєнних» 
оновлень Кримінального кодексу України (далі – КК) виправданими і 
своєчасними, загалом вважаємо недоречним (з урахуванням поточної 
ситуації в країні та екстраординарних обставин, у яких ухвалювалися 
ці законодавчі зміни) критикувати народних депутатів України за 
притаманний фактично всім відповідним законам низький рівень 
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нормотворчої техніки, часткове нехтування вченням про 
криміналізацію, інші недоліки. 

Ще у квітні цього року Кримінальний кодекс України 
доповнили статтею 201-2 «Незаконне використання з метою 
отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або 
безоплатної допомоги». У ньому визначається відповідальність за 
нецільове використання гуманітарної допомоги. Кримінальний кодекс 
визначає, що продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або 
використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або 
укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з 
метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, ці ж самі дії, 
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 
службовою особою з використанням службового становища, або у 
великому розмірі, а також ці ж незаконні дії із гуманітарною 
допомогою, що вчинені організованою групою або в особливо 
великому розмірі, або під час надзвичайного, або воєнного стану, є 
неправомірними.  

Стає зрозумілим, що кримінальна відповідальність за поєднані з 
метою отримання прибутку використання гуманітарної і безоплатної 
допомоги, благодійних пожертв, розпорядження таким майном під час 
дії воєнного стану існувала і до ухвалення Закону від 24 березня 2022 
р. Як загалом справедливо зазначає М. Хавронюк, через помилку 
законодавця фактично більш тяжкий злочин –розтрата в значних 
розмірах –має каратися м’якше (за ст. 201-2 КК), ніж розтрата в 
розмірах, які відповідно до ст. 201-2 КК не є значними (за ст. 191 КК). 
Тому ми не поділяємо думку Н. Муравської про те, що до ухвалення 
Закону від 24 березня 2022 р. однією з проблем правового 
регулювання сфери благодійництва була відсутність в українському 
законодавстві спеціальних норм, які визначали б склади 
правопорушень у цій сфері. 

Аналізуючи статистику ЄДР судових рішень варто звернути 
увагу, що на даний момент ще немає винесених вироків по і статті 
201-2 “Незаконне використання з метою отримання прибутку 
гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 
допомоги”, однак є відповідні ухвали слідчих суддів в кримінальних 
провадженнях, порушених за цією статтею. 

Так наприклад, Ухвалою Іршавського районного суду 
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Закарпатської області від «03» червня 2022 р у справі № 301/1446/22 
заступник начальника СВ відділення поліції №1 Хустського 
районного управління поліції Головного управління Національної 
поліції в Закарпатській області капітан поліції Глушко І.В. звернувся 
до слідчого з клопотанням про накладення арешту на тимчасово 
вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку. В 
обгрунтуванні клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Закарпатській 
області розпочато досудове розслідування за фактом використання під 
час військового стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги не за цільовим призначенням, а саме з 
метою отримання прибутку або власного збагачення, за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК 
України. Підставою для початку досудового розслідування та 
внесення відповідних відомостей до ЄРДР став рапорт співробітника 
УСБУ в Закарпатській області про те, що ним отримано інформацію, 
що на території області деякі громадські організації налагодили схему 
з продажу гуманітарної допомоги. В ході проведення досудового 
розслідування встановлено, що до створення протиправного 
механізму із реалізації ввезеної на територію України гуманітарної 
допомоги з метою власного збагачення можливо причетна громадянка 
України ОСОБА_1 , громадянин України ОСОБА_2 та громадянин 
України ОСОБА_3. 

Слідчий суддя задовольнив дане клопотання про арешт 
вилученого майна. 

Ще в одній ухвалі слідчого судді Іршавського районного суду 
Закарпатської області у справі № 301/1446/22 від «06» червня 2022 р 
сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді з клопотанням 
про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 26.05.2022 в 
ході проведення обшуку. В обгрунтуванні клопотання зазначає, що 
СУ ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування 
за фактом використання під час військового стану гуманітарної 
допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги не за 
цільовим призначенням, а саме з метою отримання прибутку або 
власного збагачення, за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. В ході проведення 
досудового розслідування встановлено, що до створення 
протиправного механізму із реалізації ввезеної на територію України 
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гуманітарної допомоги з метою власного збагачення можливо 
причетна громадянка України ОСОБА_4 , громадянин України 
ОСОБА_5 та громадянин України ОСОБА_6. ОСОБА_4 вступивши в 
попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, з метою 
реалізації протиправного механізму власного збагачення та прикриття 
своєї незаконної діяльності, використовуючи громадську організацію 
«РУХ ПІДТРИМКИ ЗАКАРПАТСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ - УЖГОРОД» 
налагодила механізм реалізації військової амуніції громадянам, 
військовим та іншим стороннім особам. Зокрема за отриманими 
даними, останні пропонують придбати бронежилети, шоломи та іншу 
військову амуніцію, перерахувавши грошові кошти на відповідні 
банківські рахунки АТ «Приватбанк». За останньою інформацією 
протягом травня 2022 року громадянка ОСОБА_4 продала мешканцям 
Хустського району гуманітарну допомогу на суму більше 200 тисяч 
гривень. З 25.05.2022 на 26.05.2022, на підставі п. 3 ст. 233 КПК 
України, було проведено обшук за місцем здійснення діяльності 
громадської організації «Рух підтримки Закарпатських військових - 
Ужгород». За результатами проведеного обшуку було виявлено та 
вилучено майно перелік якого наявний в протоколі обшуку. 
Вищевказані речі містять відомості, які можуть бути використані як 
доказ факту та обставин, які встановлюються під час даного 
кримінального провадження та мають значення у даному провадженні 
речового доказу, а тому з метою тимчасового позбавлення права, 
можливості відчужити, розпоряджатися та будь - яким чином їх 
використовувати та збереження речового доказу, слідчий просить 
накласти арешт на вилучене майно. За результатами розгляду справи 
слідчий суддя ухвалив рішення накласти арешт на майно, вказане в 
клопотанні слідчого. 

Отже, робимо висновок, що як бачимо недавні законодавчі 
зміни, які пов’язанні з доповненням кримінального кодексу України 
статтею 201-2 «Незаконне використання з метою отримання прибутку 
гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної 
допомоги», зумовили появу нової цікавої судової практики, пов’язаної 
з даними кримінальними правопорушеннями. У період збройної 
агресії РФ, актуальність вказаних змін законодавства важко 
переоцінити, оскільки до України надсилається безліч гуманітарної 
допомоги від різних країн світу та приватних організацій як у вигляді 
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предметів та товарів, так і у вигляді коштів, благодійної допомоги та 
пожертв. І в період воєнного стану, така допомога обов'язково має 
доходити до адресатів. Тому вважаю, що в найближчому майбутньому 
ми зможемо простежити перші вироки суду, в яких суб’єкти 
кримінального правопорушення за даною статтею будуть притягнуті 
до справедливої кримінальної відповідальності. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної 
власності та інформаційного права Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка Кронда О.Ю. 

 
Котрікова Б. С., 

Університет митної справи та фінансів, студентка 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  

І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ПІД ЧАС ЗАХИСТУ 
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

Ратифікація Україною Європейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод стала ще одним інструментом, який 
слугує меті захисту прав людини. На теперішній час особа при 
зверненні до суду має можливість посилатися безпосередньо на 
Конвенцію щодо захисту конвенційних прав, а також на практику 
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). 

Закон України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 року № 
3477-IV встановлює, що суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію та практику Суду як джерело права. 

Європейська конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод як міжнародний договір має певний 
пріоритет щодо застосування судом, але, застосовуючи положення 
Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, слід враховувати і те, що найвищий пріоритет має 
Конституція України щодо чинних для України міжнародних 
договорів. Так, згідно ч. 2 ст. 9 Конституції України від 28.06.1996 
року № 254к/96-ВР, укладення міжнародних договорів, які суперечать 
Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін 
до Конституції України. За таких обставин, у системі нормативних 
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актів України положення Європейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод мають силу закону та формальний 
пріоритет перед іншими законами у випадках їхньої конкуренції.  

Розглядаючи питання стосовно цивільних прав та обов'язків, 
необхідно вказати, що вичерпного переліку, які саме права і обов'язки 
є цивільними в сенсі Конвенції, не існує. Європейський суд з прав 
людини все частіше розглядає питання застосування ст. 6 «Право на 
справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, до тих чи інших справ, кожен раз 
вирішуючи, чи підпадають обставини справи під розуміння цивільних 
прав особи. 

Європейський суд визначив певну автономію цього поняття у 
співвідношенні з національним правом та визначив роль, що має 
національне право в дефініції ідеї цивільних прав та обов'язків. З 
точки зору Європейського суду, визначення поняття «цивільних прав і 
обов'язків» неможливе, по-перше, в абстрактній манері, а має бути 
конкретизоване фактами справи, по-друге, не має визначатись без 
аналізу національного права відповідної країни. Чіткого та вичерпного 
переліку прав та обов'язків, які становлять поняття «цивільні» не 
існує, кожний раз, коли питання виникає, Європейський суд приймає 
рішення щодо можливості застосування ст. 6 до конкретних обставин. 

В будь-якому випадку більш загально можна визначити, що 
вирішальним при прийнятті рішення, чи стосується спір «цивільних 
прав і обов'язків», має стати майновий аспект – незалежно від того, чи 
йдеться про порушення певного права, чи про компенсацію за 
порушення, чи про посягання на певне майнове право. 

Так, основні процесуальні гарантії, якими може скористуватися 
особа при розгляді її цивільного позову в національному суді, 
закріплені в ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод 
людини, серед яких наступні: 

1) доступ до суду та право на виконання рішення суду; 
2) розгляд справи судом, створеним відповідно до закону; 
3) розгляд справи безстороннім і неупередженим судом; 
4) розгляд справи в розумні терміни; 
5) відкритість процесу та публічність проголошення рішення 

суду. 
Варто зазначити, що принципове значення норми Європейської 
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конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і рішення 
ЄСПЛ мають у випадках прогалин у внутрішньому законодавстві та 
правозастосовній практиці при тлумаченні національного цивільного 
законодавства. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри публічного та 
приватного права Університету митної справи та фінансів           
Свистун Л.Я. 

 
Пайос А. Є., 

Університет митної справи та фінансів, 
студентка ННІ права та міжнародно-правових відносин 

 
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЗА СПАДКОВИМ 

ДОГОВОРОМ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 
Договірні правовідносини є важливим аспектом суспільного 

життя, з огляду на те, що покликані врегульовувати його 
правопорядок. Як свідчить практика, застосування спадкового 
договору викликає чимало труднощів, обумовлених перш за все 
недостатньою законодавчою регламентацією даного інституту.  

Із уведенням воєнного стану на території України багато сфер 
зазнали змін в правовому регулюванні. Спадкові правовідносини - не 
виключення. Так, під час воєнного стану були прийняті декілька 
нормативно-правових актів, що визначають головні особливості 
процедури спадкування в цей особливий період: Постанова Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного 
стану» та Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження 
Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату». 

Відповідно до статті 1302 Цивільного кодексу України за 
спадковим договором одна сторона (набувач) зобов'язується 
виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його 
смерті набуває право власності на майно відчужувача. 

Запровадження цього договору, відомого законодавству 
багатьох європейських країн, можна визнати таким, що зумовлене 
потребами практики і, отже, є обгрунтованим з практичної точки зору. 

Системний аналіз чинного цивільного законодавства України, 
судової та нотаріальної практики щодо укладення, виконання й 
розірвання спадкового договору надають підстави виокремити 
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наступні переваги правової конструкції спадкового договору перед 
іншими правочинами в цивільному праві.  

На відносини зі спадкового договору не розповсюджується 
правило про обов’язкову частку в спадщині, тому заінтересованість в 
укладенні спадкового договору може бути обумовлена тим, що саме 
спадковий договір надасть можливість відчужувачеві вирішити долю 
права власності на майно на випадок смерті так, що на це майно не 
зможуть претендувати ті спадкоємці, за якими закон передбачає право 
на обов’язкову частку в спадщині. У судовій практиці склався саме 
такий підхід.  

Так, абз. 1 п. 28 постанови Пленуму Верховного Суду України 
від 30 травня 2008 р. № 7 «Про судову практику у справах про 
спадкування» передбачає, що перехід майна від відчужувача до 
набувача на підставі спадкового договору не є окремим видом 
спадкування, а тому на відносини сторін не поширюються відповідні 
правила про спадкування, в тому числі право на обов’язкову частку.  

В умовах воєнного стану, коли численні громадяни є 
переселенцями, а деякі території України перебувають під окупацією, 
Уряд спростив процедуру спадкування. Так, зацікавлені особи мають 
право звернутися до будь-якого нотаріуса України для заведення 
спадкової справи, незалежно від останнього місця проживання 
померлого. Наприклад, якщо спадкоємець у зв'язку з активними 
бойовими діями не має змоги прибути чи направити заяву за місцем 
останнього проживання спадкодавця, він може звернутися до будь-
якого нотаріуса в регіоні, де він тимчасово перебуває або вимушено 
переселився. 

Спадковий договір відомий багатьом Європейським країнам, але 
не всі країни позитивно ставляться до цього виду правочину з різних 
причин, одна з яких - це те, що він обмежує волю спадкодавця. 

У главі 90 ЦКУ не визначено, що відбувається зі спадковим 
договором у разі смерті набувача раніше, за смерть відчужувача. Деякі 
вчені вважають, що дія спадкового договору в зазначеному випадку 
має закінчитись, і майно за договором має повернутись відчужувачу, а 
спадкоємці померлого набувача лише мають право вимагати 
компенсації від відчужувача за спадковим договором, або просити 
укладання нового спадкового договору, залишаючи це на розсуд 
відчужувача.  
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Згідно з Постановою КМУ, строк для прийняття спадщини 
залишається незмінним та становить шість місяців з дня смерті особи. 
Водночас, на період дії воєнного стану строк для прийняття спадщини 
або відмови від її прийняття - зупиняється. Свідоцтво про право на 
спадщину видається спадкоємцям лише після закінчення цього строку 
(з урахуванням часу, на який строк було зупинено). 

У випадку, коли особа померла та з дня її смерті минуло шість 
місяців до моменту введення воєнного стану (тобто, до 24 лютого 
2022 року), то строк для прийняття спадщини вважається закінченим 
та при виконанні інших вимог законодавства, нотаріус може видати 
свідоцтво про право на спадщину. 

Якщо з дня смерті особи до введення воєнного стану 
шестимісячний строк не закінчився, то після закінчення дії воєнного 
стану такий строк буде продовжено на той термін, який існував на 
момент введення воєнного стану. Для прикладу, якщо особа померла 
23 січня 2022 року, то на момент введення воєнного стану у 
зацікавлених осіб для прийняття спадщини було 5 місяців, то такі 
особи зможуть реалізувати своє право протягом 5 місяців з дня 
закінчення воєнного стану. 

Якщо ж особа померла уже після введення воєнного стану, 
тобто після 05:30 ранку 24 лютого 2022 року, то шестимісячний строк 
на прийняття спадщини для всіх спадкоємців таких осіб фактично 
розпочнеться в день завершення воєнного стану. 

Таким чином, якщо наразі існують причини, які 
унеможливлюють звернення спадкоємців із заявами про прийняття 
спадщини (наприклад, відсутні документи що посвідчують особу, або 
правовстановлюючі документи на спадкове майно тощо), то такі 
особи зможуть звернутись до нотаріуса з відповідною заявою вже 
після закінчення воєнного стану в Україні. Тобто, строки на прийняття 
спадщини вони не пропустять. 

Водночас, спадкоємцям, які не мають об'єктивних перешкод у 
зверненні до нотаріуса для заведення спадкової справи, краще не 
відкладати це питання на потім. За можливості слід подати нотаріусу 
всі необхідні документи щодо майна померлого, це значно 
пришвидшить в подальшому видачу свідоцтва про право на 
спадщину. 

Також одним із спірних питань є питання про сторони 
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спадкового договору. В судовій практиці щодо сторін спадкового 
договору склався такий підхід: відчужувачем та набувачем за 
спадковим договором може бути як повністю дієздатна особа, так і 
особи, зазначені у статтях 32, 36 ЦК. Набувач за спадковим договором 
не відповідає за зобов’язаннями відчужувача (абз. 2 п. 28 постанови 
Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову 
практику у справах про спадкування»). Отже, судова практика 
виходить з того, що набувачем за спадковим договором може бути як 
повністю дієздатна особа, так і неповнолітня особа та обмежено 
дієздатна фізична особа. Згідно зі ст. 1303 ЦК відчужувачем у 
спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя або 
інша особа. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або 
юридична особа. Таким чином, визначаючи фізичних осіб як сторін у 
спадковому договорі, законодавець не вказує будь-яких обмежень 
щодо їх віку та обсягу дієздатності, лише акцентує увагу на тому, що 
на стороні відчужувача може бути у тому числі подружжя або один із 
подружжя.  

Отже, незважаючи на воєнний стан, спадкові правовідносини 
залишаються повністю врегульованими в правовому полі. Тому, як 
спадкоємцям, так і кредиторам для захисту своїх прав варто знати всі 
законодавчі новели, що регулюють питання спадкування. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри публічного та 
приватного права Університету митної справи та фінансів 
Свистун Л.Я.  

 
Пахолівецький Віталій, 

Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка, 

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
факультет історії, бізнес-освіти та права 

 
ПРАВОВА ДЕРЖАВА:  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
Правова держава – одна з найважливіших категорій 

юриспруденції. Правову державу визначають як: тип держави, 
основними ознаками якої є верховенство права, поділ державної 
влади, правовий захист особи (К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко) [1]; 
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суверенну політичну, територіальну організацію влади, яка може 
існувати тільки в демократичному суспільстві, а її основою є 
соціально-справедливе право [3]. 

Важливим є питання істотних рис правової держави, за 
наявності яких держава власне і є правовою. Дослідники цієї 
проблематики до істотних відносять такі ознаки, як: народний 
суверенітет; пріоритет/ верховенство права при вирішенні будь-якого 
питання; єдність права і закону, при цьому, закон є основним 
способом формалізації права; правова рівність усіх суб’єктів права – 
державних органів та їх посадових осіб, громадських організацій, 
фізичних осіб; відкритість та публічність у діяльності органів 
державної влади; поділ державної влади на три гілки (законодавчу, 
виконавчу, судову), кожна з яких є незалежною та самостійною, 
водночас, має визначені законодавчо важелі впливу одна на іншу, що 
створює систему стримування і противаг між ними; правовий захист 
людини і громадянина, їх прав та свобод; непорушність прав та 
свобод людини і громадянина та можливість їх обмеження лише на 
підставі та в межах чинного законодавства; наявність системи 
гарантій прав та свобод людини (в правовій державі, справедливо 
вказують Л. А. Касенюк та Е. А. Мельник, людина перебуває в 
безпеці, знаходить безпеку від беззаконня, безправ’я та насильства, а 
її права і свободи надійно гарантуються [2, с. 30]); взаємна 
відповідальність держави та громадянина; можливість створення 
об’єднань громадян та їх участі в управлінні загальносуспільними 
справами; реалізація народовладдя з дотриманням принципів прямого, 
рівного, загального виборчого права; громадський контроль за 
діяльністю держави, її органами й посадовими особами [1; 3]. 

Для розбудови й ефективного функціонування правової держави 
важливими є рівень правової культури та правової свідомості людини, 
її переконання, ціннісні орієнтири, а також інші чинники. У цьому 
контексті важливим є розуміння органічного взаємозв’язку прав та 
свобод, з одного боку, та обов’язків і відповідальності, з іншого. Саме 
тому, не можемо не погодитися із Л. А. Касенюк та Е. А. Мельник, 
котрі, розглядаючи напрями розвитку правової держави в Україні, 
зазначають, що сьогодні нагальною є потреба в підвищенні рівня 
правової культури, правосвідомості громадян та якості правової освіти 
і правового виховання. Особливе значення має правова культура 
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політичної еліти, високопосадовців, народних депутатів, тощо, які 
своєю професійною діяльністю можуть і повинні посприяти у 
вирішенні актуальних  проблем державотворення, розбудові правової 
держави [2, с. 31]. Важливими для цього є, як вже зазначалося, і 
правова освіта та правове виховання, зокрема, розуміння основ 
конституційного, адміністративного, цивільного, трудового та інших 
галузей права як необхідна умова успішної правової адаптації та 
соціалізації громадян України. 

Становлення України як правової держави можливе лише у 
сув’язі з формуванням громадського суспільства як складного явища, 
сутність якого виявляється в різних аспектах – економічному, 
соціальному, соціологічному, політичному, правовому, моральному, 
національному та інших. Суттєвими ознаками цього феномена є: його 
структурованість за видами відносин та громадськими інститутами; 
незалежність і водночас тісний взаємозв’язок з державою на основі 
розмежування компетенцій; визнання як найвищої цінності людини, її 
прав, свобод та законних інтересів; визнання таких засад 
функціонування, як: рівноправність і захищеність усіх форм власності, 
свобода у виборі форм здійснення й видів підприємницької діяльності, 
політичний та ідеологічний плюралізм тощо. У статті 
систематизовано ознаки громадянського суспільства, так, 
громадянське суспільство – це: сукупність особистостей, які є 
вільними в економічному, політичному, соціальному, культурному 
аспектах; відкрита соціальна система, яка формується та функціонує 
під впливом різних чинників, серед яких особливу роль відіграє 
держава; складно структурована система, яка ґрунтується на 
загальнолюдських і демократичних цінностях. Громадянське 
суспільство є важливим постільки, поскільки постає як гарант 
непорушності прав, свобод та законних інтересів людини і громадян, 
сприяє в їх захисті у разі порушення державними органами та 
органами місцевого самоврядування, загалом сприяє розвитку 
демократичних інститутів, у чому і полягає соціальне призначення 
громадянського суспільства [4, с.4]. 

Екстраполюючи викладені вище ознаки правової держави на 
реальність в Україні, можемо зазначити, що не всі вони ще втілені 
повною мірою. Удосконалення, на наш погляд, потребує система 
стримувань і противаг. Триває реформування судової гілки влади. 
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Проте, надзвичайно активним є процес становлення громадянського 
суспільства, яке надзвичайно мобілізувалось для допомоги державі та 
Збройним Силам України у повномасштабній війні російської 
федерації проти України. 

 
Література: 
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ПРАВА ДИТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
«Під час війни порушуються всі права дитини: право на життя, 

право бути з сім’єю і громадою, право на здоров’я, право на розвиток 
особистості, а також право на турботу і захист», – зазначається у звіті 
ООН 1996 року «Вплив збройного конфлікту на дітей». 

Діти – це особливо вразлива категорія населення, вони 
виступають основними суб’єктами та об’єктами системної 
дискримінації, яка особливо посилюється в умовах збройних 
конфліктів. Збройні конфлікти негативно впливають на 
функціонування сім’ї загалом, та особливо на забезпечення основних 
потреб дитини, її розвиток та психологічний стан. 

Технічний прогрес та поява нових видів зброї та методів 
ведення бойових дій у минулому столітті докорінно змінили хід 
сучасних збройних конфліктів. Це призвело не лише до різкого 
зростання кількості жертв, але й розмило межі між воєнною і 

http://surl.li/donwo
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цивільною сферами. Частка жертв серед цивільного населення 
збільшилася від п’яти відсотків на початку ХХ століття до 90 
відсотків наприкінці. Близько половини жертв – діти. За даними 
ЮНІСЕФ, у світі понад мільярд дівчаток і хлопчиків живуть у країнах 
чи на територіях, що зазнають впливу збройних конфліктів; близько 
300 мільйонам цих дітей ще не виповнилося п’яти років. 

В Офісі прокурора повідомили, що станом на 3 червня від 
збройного нападу РФ на Україну постраждало понад 724 маленьких 
українців. Росія вбила 261 дитину. Кількість поранених – 463. Ці 
цифри не остаточні. 

На даний момент, Закон України «Про охорону дитинства» – 
основний закон України, який регулює права дітей в умовах війни. 
Держава має зобов'язання вживати всіх необхідних заходів для 
забезпечення захисту прав дітей (у тому числі розшук, повернення в 
Україну дітей, незаконно вивезених за кордон). Не зважаючи на 
існування й міжнародних правових актів, що діють в умовах війни, 
права багатьох дітей досі порушуються. 

В умовах воєнного стану гостро постало питання про 
можливість реального захисту прав дітей, які стали жертвами 
російської агресії і залишилися без піклування батьків чи перебувають 
у складних життєвих обставинах.  

Варто зазначити про те, що 22.03.2022 постановою Кабінету 
Міністрів України № 349 (далі – «Постанова № 349») були внесені 
зміни до деяких нормативно-правових актів України щодо захисту 
прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану: 

1. Тимчасове влаштування дітей до дитячого будинку сімейного 
типу  

Затверджені Урядом зміни надають можливість тимчасово 
влаштовувати дітей, які залишилися без батьківського піклування, до 
дитячого будинку сімейного типу.  

«Під час дії на території України надзвичайного або воєнного 
стану до дитячого будинку сімейного типу можуть влаштовуватися 
діти, які залишилися без батьківського піклування, на умовах 
тимчасового влаштування в межах передбаченої граничної 
чисельності дітей у дитячому будинку сімейного типу». 

2. Тимчасове влаштування дітей у прийомні сім'ї 
Також внесені зміни передбачають можливість тимчасового 
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влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у 
прийомні сім'ї. 

«Під час дії на території України надзвичайного або воєнного 
стану у прийомні сім’ї можуть тимчасово влаштовуватися діти, які 
залишилися без батьківського піклування, на умовах тимчасового 
влаштування в межах передбаченої граничної чисельності дітей у 
прийомній сім’ї».  

3. Тимчасове влаштовування дітей, які проживають або 
зараховані до закладів різних типів, форм власності та 
підпорядкування на цілодобове перебування, до інших закладів, в 
яких передбачено цілодобове перебування дітей. 

Постановою № 349 передбачено, що під час дії на території 
України надзвичайного або воєнного стану діти, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, діти, які залишилися без піклування 
батьків, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які 
проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності 
та підпорядкування на цілодобове перебування, можуть тимчасово 
влаштовуватись до інших закладів, в яких передбачено цілодобове 
перебування дітей, у населених пунктах, в яких можливо забезпечити 
безпеку дітей з урахуванням їх віку та стану здоров’я. 

На період тимчасового влаштування діти вважаються 
вихованцями закладів різних типів, форм власності та 
підпорядкування, до яких вони влаштовані відповідно до 
законодавства до введення надзвичайного або воєнного стану. 

4. Спрощена процедура взяття дитину під опіку/піклування 
Позитивний крок – встановлення спрощеної процедури взяття 

дитини під опіку/піклування особами, які перебувають із нею у 
сімейних і родинних відносинах. 

Загальний порядок встановлення опіки/піклування над дитиною 
вимагав дуже великий пакет документів, зібрати які в умовах 
воєнного стану було практично неможливо. Також закон передбачав 
обов'язок потенційного опікуна/піклувальника проходити курс 
навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, що також ускладнювало процедуру оформлення 
опіки/піклування. 

Відповідно до внесених Постановою № 349 змін до 
законодавства під час дії на території України надзвичайного або 
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воєнного стану особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах 
(у тому числі хрещені батьки) з дитиною-сиротою або дитиною, 
позбавленою батьківського піклування, виявила бажання взяти її під 
опіку, піклування подає службі у справах дітей за місцем свого 
проживання або за місцем виявлення дитини такі документи: заяву; 
копію паспорта громадянина України; документи, що підтверджують 
сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною; довідку від нарколога та 
психіатра про відсутність перебування на обліку; довідку про 
наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з 
надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника або 
через Портал «Дія». У разі неможливості її отримання, кандидат в 
опікуни, піклувальники подає заяву про відсутність притягнення його 
до кримінальної відповідальності відповідно до статей Кримінального 
кодексу України. 

Після припинення надзвичайного або воєнного стану довідка 
про наявність чи відсутність судимості опікуна, піклувальника 
надається службі у справах дітей протягом місяця. 

Отже, під час війни незахищеними є діти, вони можуть бути 
розлучені із батьками, втратити доступ до освіти, медицини тощо, а це 
є порушенням прав дитини. Наш уряд застосував певні заходи захисту 
прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри конституційного 
права України Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Павшук К. О.  

 
Сисоєнко М. С., 

Університет митної справи та фінансів, 
ННІ права та міжнародно-правових відносин, 

студентка, 3 курс 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ 
ДИТИНИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ 
24 лютого 2022 року Указом Президента України №64/2022 на 

території України було введено воєнний стан. Він триватиме до 21 
листопада 2022 року відповідно до внесених змін №573/2022 від 
12.08.2022 року. У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації 
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та тимчасовою окупацією деяких територій виникають проблемні 
питання щодо цивільно-правового захисту прав людини та 
відбуваються порушення особистих немайнових прав, в тому числі 
таким проблемним питанням є і встановлення факту народження 
дитини.  

01 липня 2022 року набув чинності Закон України 2345-IX  
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
особливостей провадження у справах про встановлення факту 
народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного 
стану та на тимчасово окупованих територіях». І відповідно розділу І, 
ч.1, п.1 даного Закону було викладено статтю 317 Цивільного 
процесуального кодексу (далі – ЦПК) в новій редакції, доповнено 
деякими новими категоріями, а саме окрім: «тимчасово окупованої 
території» додалось поняття  «території, на якій введено воєнний чи 
надзвичайний стан», до категорії «місце проживання» додалось «місце 
перебування», до суб'єктів, що можуть подати заяву про встановлення 
факту народження особи на території, теперь належать ще «особа, які 
утримує та виховує дитину», «один із батьків», «опікун», 
«піклувальник», категорія «родичі» була замінена «членами сім’ї». 
Отже, викладення даної статті в новій редакціі дещо розширило 
повноваження суб'єктів правовідносин та відповідно до 
Пояснювальної записки Закону, метою прийняття цього закону стало 
запровадження спрощеного порядку встановлення факту народження  
особи. 

Щодо особливостей провадження у справах про встановлення 
факту народження на території, на якій введено воєнний чи 
надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України 
відповідно до ст.317 ЦПК, можна виділити такі: 

• Такі справи розглядаються невідкладно з моменту 
надходження відповідної заяви до суду; 

• Наразі можна заяву можна подати незалежно від місця 
проживання та місця перебування заявника; 

• Ухвалене судом рішення у даних справах, підлягає негайному 
виконанню; 

• Копія судового рішення видається особам, які брали участь у 
справі, негайно після проголошення такого рішення або невідкладно 
надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного 
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стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації 
народження. 

Відповідно до ст. 1 Закону України № 1207-VII «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» тимчасово окупована територія 
України є невід`ємною частиною території України, на яку 
поширюється дія Конституції та законів України. Ст. 4 
вищезазначеного Закону України передбачає, що на тимчасово 
окупованій території на строк дії цього Закону поширюється 
особливий правовий режим реалізації прав і свобод людини і 
громадянина. 

При цьому варто сказати, що в Єдиному державному реєстрі 
судових рішень за період від 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2022 
року за категорією справ: цивільні справи (з 01 січня 2019); справи 
окремого провадження; справи про встановлення фактів, що мають 
юридичне значення; факту народження, з них: на тимчасово 
окупованій території України міститься 6686 справ. Кожному 
рішенню передує щонайменше одна ухвала: про прийняття заяви до 
розгляду та відкриття провадження у справі.  

Аналіз вищезазначених рішень дає розуміння, що для 
підтвердження факту народження заявники, як правило, подають 
медичне свідоцтво про народження або виписний епікриз з 
пологового будинку. На практиці, незважаючи на лист-роз’яснення 
Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 22.04.2021 
№ 985/0/208-21 щодо скасування вимоги отримання відмови від 
органів державної реєстрації  актів цивільного стану (ДРАЦС) перед 
зверненням до суду більшість заявників звертались до відповідних 
відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Представники 
цих  органів в подальшому викликались у відповідні судові засідання, 
для отримання доказу, який би підтверджував неможливість 
реєстрації факту відповідним органом відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану на території України. Після отримання рішення 
із встановленим фактом заявники повторно звертаються до відділів 
державної реєстрації актів цивільного стану. Слід зазначити, що у 
переважній більшості заяви про встановлення фактів народження 
дітей задовольняють, проте в питаннях визначення територій, 
тимчасово окупованих після 24 лютого 2022, судова практика є 
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різною. В частині судових рішень суд визначає факт окупації 
територій України на підставі відповідних наказів Міністерства з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Даним 
документом затверджено перелік територіальних громад, що 
розташовані в районі проведення воєнних (бойових дій) або які 
перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 
певну дату. Деякі суди визнають окупацію територій, наприклад 
окупацію міста Херсон, загальновідомим фактом і не посилаються на 
накази Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України. 

Також суди частіше всього відмовляють заявнику в частині 
зазначення у судовому рішенні прізвища, імені та по батькові дитини, 
оскільки ці відомості можуть бути зазначені батьками безпосередньо 
під час державної реєстрації народження дитини в органі ДРАЦС. 
Такий висновок узгоджується з ч. 2 ст. 319 ЦПК України, згідно з 
якою рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в 
органах державної реєстрації актів цивільного стану або 
нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що 
видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання 
зазначених документів. 

Відмова суду частіше обумовлена визнанням дій органу відділу 
ДРАЦС на території України – неправомірними та зобов'язанням їх 
вчинити певні дії. Медичне свідоцтво про народження видане 
комунальною лікарнею, суд вважає належним документом, за яким 
органом ДРАЦС на території України може бути зареєстрований факт 
народження дитини. 07 травня 2022 року набрав чинності Закон 
України від 21 квітня 2022 року № 2217-IX "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо регулювання правового режиму на 
тимчасово окупованій території України", яким зокрема внесено зміни 
до частини третьої статті 9 Закону України № 1207-VII, відповідно до 
якої будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або 
особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не 
створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт 
народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на 
тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну 
реєстрацію відповідного акта цивільного стану. Тому якщо ДРАЦС не 
визнає вищезазначених документів, це не є правомірним рішенням з їх 
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боку. 
Отже, зміни в законодавстві щодо встановлення факту 

народження дитини в судовому порядку на тимчасово окупованих 
територіях як підстава державної реєстрації народження - без 
заперечень є схвальними і дещо спрощують дану процедуру.  

Науковий керівник: к.ю.н, старший викладач кафедри 
публічного та приватного права Університету митної справи та 
фінансів Герасимчук С.С. 

 
Стоцький Я. С., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет адвокатури, 2 курс, 7 група 
 

ЗАПОБІГТИ ТА ЗАХИСТИТИ – ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО  
В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 

Права людини – невід'ємне надбання, незалежне від 
походження, статі, національності і будь-якого іншого аспекту 
людини. 

Збройні конфлікти – приклад явища, при якому права людини 
порушуються в найбільшому ступені, а отже експерти протягом 
багатьох років приділяли значну увагу дослідженню правових 
аспектів захисту прав людини як на міжнародному, так і на 
національному рівнях. 

Основоположними доктринами сучасного міжнародного права є 
міжнародне право прав людини (МППЛ) та міжнародне гуманітарне 
право (МГП). Важливими етапами розвитку теорії права збройних 
конфліктів стали дипломатичні конференції у Брюсселі (1874 р.), Гаазі 
(1907 р.) та Женеві (1949 і 1977 рр.).  

Міжнародно-правові договори, які були прийняті на цих 
конференціях, утворюють систему правового регулювання питань 
щодо прав людини під час збройних конфліктів. Насамперед, мова йде 
про Женевські конвенції та два Додаткових протоколи до них, які 
встановлюють гуманітарні норми та перелічують ряд дій, які 
порушують основні права людини: насилля, що ставить життя під 
загрозу, допити, фізичне та моральне примушення тощо. Міжнародне 
гуманітарне право також регулює застосування засобів і методів 
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ведення воєнних дій. Його складовою є низка відповідних конвенцій, 
серед яких нині діюча Гаазька конвенція про закони і звичаї війни від 
1907 р. та доповнення до неї. Під захистом цієї конвенції перебувають 
також усі цивільні об’єкти, насамперед навчальні, культурні й духовні 
заклади, архітектурні споруди, медичні установи, санітарно-
транспортні засоби, об’єкти інфраструктури необхідні для виживання 
цивільного населення, демілітаризовані, санітарні, госпітальні та 
безпечні зони і місцевості. Нанесення по них збройних ударів 
заборонено, що й встановлене так званим «правом Гааги». 

Варто зауважити, що питання щодо застосування міжнародного 
права прав людини та міжнародного гуманітарного права одночасно 
під час збройного конфлікту було дискусійним, але наразі маємо 
рішення, що МГП по відношенню до МППЛ є lex specialis. 

Варто вказати, що особливо під час збройних конфліктів права 
людини дотримуються погано, адже відсутні належні механізми 
правозастосування.  Часто рішення про те, чи варто виконувати 
отримані рекомендації, залишається на розсуд самих держав. У 
багатьох випадках реальні гарантії прав окремої особи або групи осіб 
залежать від тиску міжнародного співтовариства і значною мірою – 
від роботи неурядових організацій. Це менш ніж задовільний стан 
справ, оскільки може сплинути надто багато часу від скоєння по-
рушення прав людини до звернення до ООН чи Ради Європи. 
Вважається, що потрібно домогтись того, щоб права людини 
гарантувались на національному рівні і були розроблені чіткі, належні 
механізми усунення будь-яких порушень. 

Право збройного конфлікту перебуває у тісній взаємодії з 
національним правом. Так, Україна конституційно закріплює 
міжнародні договори ратифіковані Верховною Радою України 
частиною законодавства. З-поміж того, збройний конфлікт на 
території України змушує виробляти нові, характерні конкретно 
цьому конфліктові, правові приписи, які регламентують захист прав 
людини. До прикладу, гарантії внутрішньо-переміщених осіб, які 
поширюються на сферу зайнятості, соціального страхування на 
випадок безробіття, сферу освіти, кредитних відносин тощо, що стало 
можливим за підтримки проекту Ради Європи «Внутрішнє 
переміщення в Україні: розробка тривалих рішень». Також була 
утворена Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм 
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МГП в Україні. Рада ООН з прав людини ще у травні схвалила 
ініційовану Україною резолюцію «Погіршення ситуації з правами 
людини в Україні внаслідок російської агресії», якою передбачається 
проведення Комісією з розслідування щодо України спеціального 
розслідування порушень та злочинів внаслідок російської окупації на 
нині звільнених територіях Київської, Чернігівської, Сумської та 
Харківської областей та підготовка Верховним комісаром ООН з прав 
людини доповіді про критичну гуманітарну ситуацію та серйозні 
порушення прав людини у Маріуполі. 

Четверта Женевська конвенція передбачає, що окупаційна 
держава зобов’язана за допомогою всіх наявних засобів забезпечувати 
населення продуктами харчування та медичними матеріалами. У 
контексті воєнної окупації ці стандарти мають особливе значення. 
Окупаційній владі недостатньо просто переконатись, що цивільне 
населення не голодує, або утримуватись від перешкоджання роботі 
організацій гуманітарної допомоги, які прагнуть допомогти 
населенню. Окупаційна держава зобов'язана вжити низку інших більш 
активних заходів для забезпечення економічної та фактичної 
доступності продовольства. Але, з метою уникнення від 
відповідальності та зобов'язань, Російська Федерація ще у 2019 році 
вийшла із Женевської конвенції про захист цивільного населення під 
час війни та насьогодні ми можемо спостерігати численні порушення 
законів та звичаїв війни, зокрема щодо питань прав людини.  

Варто зауважити, що окремого питання становить проблема 
притягнення до відповідальності за злочини, вчинені в умовах 
збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях. 
Незважаючи на те, що Росія вийшла з Женевської конвенції про 
захист цивільного населення під час війни, дії, які вчиняються на 
території України її військовими та військово-політичним 
керівництвом, підпадають під ознаки воєнних злочинів і мають 
розглядатися в Міжнародному кримінальному суді у м. Гаага (МКС), 
про що було подана відповідну заяву від України і є відповідне 
рішення про початок розслідування очільника Офісу прокурора 
Міжнародного кримінального суду. 

Перед органами державної влади стоїть завдання – приведення 
чинного кримінального законодавства у відповідність до норм 
міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального 
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права. Вважається, що побудова повноцінних відносин України з 
Міжнародним кримінальним судом та долучення до системи 
міжнародної кримінальної юстиції можливе лише через ратифікацію 
Римського статуту МКС.  

Отже, повномасштабне вторгнення Російської Федерації в 
Україну, як і будь-які збройні конфлікти в сучасних умовах 
глобалізації створюють значну небезпеку для всього міжнародного 
співтовариства. Саме тому вдосконалення механізму правового 
регулювання збройних конфліктів та його систематизація повинні 
відбуватися з урахуванням сучасних міжнародних викликів і загроз.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри конституційного 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Летнянчин Л. І. 

 
Уланська М. О., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет юстиції, 2 курс, 1 група 
 

ЗАХИСТ МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ ПРАВА НА ЖИТТЯ  
В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

На жаль, в умовах війни ми спостерігаємо масштабні порушення 
права на життя. У своїх тезах я маю намір продемонструвати 
фундаментальний характер та надважливість цього права, підкреслити 
неприпустимість його обмеження в умовах збройного конфлікту, а 
також зробити огляд юридичних гарантій права на життя у 
міжнародному праві прав людини.  

«Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту 
недоторканність», – говорить ст. 3 Загальної декларації прав людини. 
Ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
стверджує: «Право кожного на життя охороняється законом». 
Відповідно до ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 
права, «Право на життя є невід’ємне право кожної людини.  Це право 
охороняється  законом.  Ніхто  не  може бути свавільно позбавлений 
життя». 

Ст. 4  Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 
передбачає особливості щодо права держави на відступ від своїх 
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зобов’язань за цим пактом (в межах розумності) під час 
надзвичайного становища, «при якому життя нації перебуває  під  
загрозою і про наявність якого офіційно оголошується». Але це 
положення не застосовується до низки статей, зокрема ст. 6. Іншими 
словами, збройний конфлікт не є винятком, коли право на життя вже 
не підлягає захисту, навпаки – держава повинна мати одним із 
пріоритетних завдань під час війни захист життя народу. Схожі 
положення щодо відступу містяться у ст. 15 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод. 

Загалом, задля забезпечення права на життя в різних сферах 
суспільного буття, держава має певні позитивні обов’язки, тобто, 
зобов’язання вчиняти конкретні дієві заходи. В межах протидії війні 
як явищу, котре здатне «вибити з колії» навіть найсильнішу, 
найстійкішу в моральному аспекті людину, міжнародне та 
національне законодавство і судочинство здатне генерувати особливі 
норми та дієві пропозиції щодо запобігання найбільш жахливому в 
такі часи – порушенню права людей  на життя. Втілюють ці норми у 
життя міжнародні суди. 

Щодо діяльності Європейського суду з прав людини в умовах 
збройного конфлікту виникають певні складнощі: звісно, цей суд 
відкритий для розгляду заяв людей, права яких були порушені, але за 
своєю природою – розглядає індивідуальні справи та обставини, 
аналізуючи конкретні випадки, а це є причиною для відповідних 
обмежень, адже фізично суд не спроможній розглянути всю величезну 
кількість заяв, яка наразі досягає кількох десятків тисяч. Це 
призводить до реформування механізму розгляду справ цієї сфери 
задля забезпечення правового порядку та запобігання зневіри людей у 
ньому та недопущення пануванння принципу римського права «під 
час війни закони мовчать». Звісно, коли лунає зброя, суди не 
спроможні миттєво реагувати та відвернути небезпеку, але цілком в 
силах таких установ – притягти до відповідальності винуватих 
суб’єктів задля відновлення принципу справедливості та захисту 
існуючих прав людини, зокрема, права на життя.  

Особливість Європейського суду з прав людини – у найширшій 
практиці із захисту права на життя без прямого застосування норм 
міжнародного гуманітарного права, або «права війни» (з посиланням 
на окремі положення), у внесенні в загальний тест перевірки 
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правомірності позбавлення права на життя оцінки кожної окремої 
ситуації звернення до летальної сили та наслідків, залишаючи 
загальний контекст на другому плані, аналіз тесту на пропорційність і 
необхідність за умови позбавлення життя під час воєнних дій.   

Також вагому роль на юридичному фронті має Міжнародний 
суд ООН, який розглядає заяви стосовно збройних конфліктів та 
вживає всіх можливих заходів задля припинення жахливих подій.  

Найтяжчі злочини, вчинені під час збройних конфліктів, 
розглядає Міжнародний кримінальний суд, заснований на основі 
Римського статуту. Преамбула Римського статуту наголошує на тому, 
що «найтяжчі злочини загрожують загальному світу, безпеці та 
добробуту, найсерйозніші злочини, що викликають заклопотаність 
усієї міжнародної спільноти, не повинні залишатися безкарними і їхнє 
дієве переслідування має бути забезпечене як заходами, що 
вживаються на національному рівні, так і активізацією міжнародного 
співробітництва». Відповідно до ст. 5 цього ж документа 
«Юрисдикція Суду обмежується найсерйознішими злочинами, що 
викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства:  a) 
злочин геноциду; b) злочини проти людяності; c) військові злочини; d) 
злочин агресії». Усі ці злочини пов’язані з порушенням права на 
життя. 

Так, згідно зі ст. 1 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 
від 1974 р., «Агресією є застосування збройної сили державою проти 
суверенітету, територіальної недоторканності або політичної 
незалежності іншої держави, або яким-небудь іншим чином, 
несумісним зі Статутом Організації Об’єднаних Націй, як це 
зазначено в цій ухвалі». Актами агресії кваліфікуються «вторгнення 
або напад збройних сил держави на територію іншої держави або 
будь-яка військова окупація», «будь-яка анексія із застосуванням сили 
території іншої держави або її частини», «бомбардування або 
застосування будь-якої іншої зброї проти території держави або її 
частини», «блокада портів або берегів держави збройними силами 
іншої держави», «напад збройних сил держави на сухопутні, морські 
чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що 
не має доступу», «дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона 
надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією 
іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави», 
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«засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, 
іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування 
збройної сили проти іншої держави або значну участь у 
вищеперерахованих актах». При цьому ст. 5 згаданої Резолюції 
наголошує на такому: «Ніякі міркування будь-якого характеру, будь 
то політичного, економічного, військового чи  іншого характеру, не 
можуть служити виправданням агресії. Агресивна війна є злочином 
проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну 
відповідальність». 

Розглядаючи питання про співвідношення міжнародного 
кримінального права і міжнародного права прав людини, Рада з прав 
людини ООН у Загальному коментарі №36 щодо права на життя 
зазначає, що «держави-учасниці, які здійснюють акти агресії (як їх 
визначає міжнародне право), що призводять до позбавлення життя, 
порушують ipso facto статтю 6» Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права, що закріплює право на життя. Таким 
чином, злочин агресії – це квінтесенція порушення права на життя. 

Отже, міжнародне право та низка міжнародних судових органів 
відстоюють не тільки загальноприйняті правові цінності та принципи, 
але й елементарні уявлення про мораль, гуманізм, демократію і таким 
чином протидіють війні на юридичному фронті, зокрема, шляхом 
захисту прав людини, серед яких одне з центральних місць займає 
право на життя.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка кафедри прав людини 
та юридичної методології Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Сатохіна Н.І. 

 
Феньків В. В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет прокуратури, 2 курс, 15 група 
 

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ  

З початку конфлікту у східному та південному регіонах нашої 
держави минуло вже більш як вісім років. За цей час ми стикнулися з 
достатньо новим для нашої держави явищем – потік внутрішньо 
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переміщених осіб (далі – ВПО). Унаслідок повномасштабної агресії 
російської федерації проти України кількість ВПО зросла в десятки 
разів. На шляху вимушеної зміни постійного місця проживання 
українці стикаються з низкою проблем. У цьому контексті особливу 
увагу слід приділити забезпеченню прав ВПО. 

За допомогою обсягу прав та обов’язків, якими наділяється 
особа в межах свого правового статусу, можна охарактеризувати 
зв’язок самої людини та держави. В багатьох наукових роботах 
досліджувався правовий статус особи, проте питання адміністративно-
правового статусу внутрішньо переміщених осіб наразі розкрите не 
достатньо. Загалом, особа наділяється правами залежно від тих 
правових відносин, в яких вона бере участь, а також від галузевого 
законодавства, яке врегульовує ці суспільні відносини. Без сумніву, 
можна зазначити, що під адміністративно-правовим статусом 
внутрішньо переміщених осіб розуміється такий спеціальний 
правовий статус, який передбачає права й обов’язки, що належать 
обмеженому колу осіб у певний період часу. Однак наукова доктрина 
не виробила єдиного поняття «Адміністративно-правовий статус 
внутрішньо переміщених осіб». 

Перш за все, для реалізації відповідних суб’єктивних прав ВПО, 
таку особу беруть на облік і вносять про неї відомості до Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Але тут 
виникають перші складнощі для деяких осіб, які втратили документи, 
що посвідчують особу. Адже для отримання довідки про взяття на 
облік ВПО така особа має звернутися із заявою до структурного 
підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем 
проживання. До того ж, разом із заявою заявник має подати документ, 
що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або 
документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, 
або свідоцтво про народження дитини. При цьому заявнику буде 
відмовлено у видачі довідки, якщо він втратив документи, що 
посвідчують його особу, поки той їх не відновить. Цей процес може 
займати тривалий період часу, особливо у воєнний стан, але як жити 
таким особам під час цього очікування? 

Наступним слід розкрити питання соціального забезпечення. 
Раніше це було менш врегульовано, але протягом перших місяців 
повномасштабного вторгнення для осіб, які отримали статус ВПО, 
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була запроваджена щомісячна виплата. Проте наразі такі виплати 
отримують лише особи з підтвердженим статусом ВПО, які не можуть 
вернутися в свої домівки через бойові дії, які там ведуться, або ж їхнє 
житло зруйноване. 

Інша проблема, з якою стикаються ВПО – це житло. Звісно, 
місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень 
забезпечують надання у тимчасове користування внутрішньо 
переміщеним особам житлового приміщення або соціального житла, 
придатного для проживання, проте лише за умови оплати зазначеними 
особами відповідно до законодавства вартості житлово-комунальних 
послуг. Але не всі мають можливість оплатити навіть таку суму 
(особливо громадяни похилого віку). Крім того, досі відсутні 
комплексні державні програми з пільгового кредитування, 
будівництва, відновлення або придбання нового житла для 
постраждалого населення. У зв’язку з цим трапляться випадки, коли 
особи набувають статусу ВПО, однак через фінансову скруту і 
неможливість винаймати житло, змушені повернутись до покинутого 
постійного місця проживання.  

Отже, важливим моментом є законодавче закріплення 
адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб. 
Також можна зробити висновок, що для держави пріоритетними 
напрямами підтримки ВПО є дотримання соціальних гарантій, 
забезпечення житлом, матеріальна допомога багатодітним родинам, 
особам похилого віку, компенсація за знищене житло та ін. Це 
обов’язок держави, який має бути виконаний незалежно від ступеня 
активності або припинення бойових дій. У протилежному випадку, у 
подальшому це може обернутися демографічною та соціальною 
катастрофою для нашої країни. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри 
адміністративного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Ковтун М. С. 
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ  

АГРАРІЯМ УКРАЇНИ 
Розпочате Російською Федерацією повномасштабне вторгнення 

з 24 лютого 2022 року спричинило негативні наслідки у всіх сферах 
життєдіяльності людей. Попри те, що кожного дня гинуть або 
отримують тяжкі поранення люди, руйнуються їхні домівки, страждає 
і весь український бізнес. Руйнування інфраструктури, виїзд 
кваліфікованих працівників за кордон, неможливість працювати через 
бойові дії або окупацію, призводить до погіршення стану економіки 
загалом та сільського господарства зокрема.Чи не найбільше за місяці 
війни постраждали аграрії. До неможливості посіяти та зібрати 
врожай через обстріли додалося підступне знищення ворогом 
сільськогосподарської техніки та вже зібраних культур на складах, а 
також погіршення стану земель, що потребує значних фінансів для 
його відновлення. 

Про важливість підтримки аграрного сектору економіки 
свідчать статистичні дані. Так, за 2021 рік було зібрано рекордний за 
часи незалежності врожай сільськогосподарських культур – 86 млн т. 
До того ж Україна перебувала в п’ятірці лідерів з постачання окремих 
видів продукції на зовнішні ринки(пшениця, ячмінь), а 
сільськогосподарська продукція забезпечила понад третину 
загального обсягу товарного експорту країни (40,7 %, або 27,7 млрд 
дол. США). Саме тому сьогодні одним із надважливих напрямів 
державної політики є підтримка та надання допомоги сільському 
господарству, яке впливає на економічний розвиток нашої країни та 
забезпечення армії. 

Проєктом Закону «Про компенсацію за пошкодження та 
знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 
агресією Російської Федерації» було визначено майно, щодо якого 
будуть проведені компенсаційні виплати за пошкодження, проте таке 
відшкодування стосується лише житлових будинків, будівель та 
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споруд. Земельні ж ділянки та ресурси не визначені законопроєктом 
як об’єкти компенсації. Натомість Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 березня 2022 року «Про затвердження Порядку 
визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації» передбачено відшкодування шкоди, 
завданої земельному фонду окремо за земельно-виробничим та 
земельно-екологічним напрямами. До першого напряму входять 
витрати на рекультивацію, утримання інженерно-технічних та 
фортифікаційних споруд, витрати на розмінування тощо, розмір яких 
визначається відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства від 18 травня 2022 року «Про затвердження Методики 
визначення шкоди та збитків завданих земельному фонду України 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації». До другого ж 
належать шкода, завдана внаслідок забруднення речовинами, які 
негативно впливають на родючість та інші корисні властивості 
ґрунтів; засмічення їх сторонніми предметами та відходами. 
Відповідальними за визначення шкоди є обласні (на період воєнного 
стану – військові) адміністрації, котрі, відповідно до наданих актів 
обстеження земельних ділянок, актів комісій із визначення збитків 
власників землі та землекористувачів, звітів про експертну грошову 
оцінку земельних ділянок, бухгалтерських та інших звітностей, мають 
збирати та узагальнювати інформацію для подальшого надання її 
центральним органам влади для формування запитів на 
відшкодування як на національному рівні, так і на міжнародному. 

На суб’єктів аграрного господарювання покладається обов’язок 
зібрати докази завдання їм матеріальної шкоди. Якщо пошкоджень 
зазнало майно, то рекомендовано зробити відео- або фотофіксацію 
наслідків, зібрати показання свідків та здійснити огляд місця події. 
Для доказування прямих збитків необхідно зібрати наявні документи, 
що підтверджують витрати на посівну та збирання врожаю, 
обслуговування техніки та ін. Крім того, слід надати документи, що 
посвідчують право власності або користування як на земельну 
ділянку, так і на сільськогосподарські приміщення. Обґрунтування 
розмірів упущеної вигоди забезпечується шляхом розрахунків 
очікуваних майбутніх доходів, що підтверджується укладеними 
договорами з контрагентами, внутрішніми фінансово-господарськими 
документами або бізнес-планами підприємств. Ініціатива щодо 
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отримання відшкодування збитків має виходити від землевласників, 
які й повинні зібрати достатні докази, щоб отримати компенсацію, 
коли відповідні процедури будуть розроблені та впроваджені. На 
сьогодні очікується, що відшкодування буде відбуватися через 
міжнародні інстанції: спеціально створений трибунал, ЄСПЛ, 
Міжнародний кримінальний суд, а потім через національні органи 
розподілятися всередині країни. 

Україна вже працює над створенням міжнародно-правового 
механізму для відшкодування збитків, завданих країною-агресором. 
Йдеться про підписання багатосторонньої угоди, що передбачатиме 
створення компенсаційної комісії та фонду, котрий акумулюватиме 
конфісковані або націоналізовані російські активи, а також 
запровадження процедури спеціального примусового стягнення 
активів та утворення комісії для розгляду заяв про компенсацію. 
Передбачається, що юрисдикція комісії, охоплюватиме 
відшкодування збитків, завданих як фізичним, так і юридичним 
особам, у тому числі й у сільськогосподарській сфері. Зазначений 
механізм нині розробляється Міністерством юстиції України.  

Ще одним способом захисту вітчизняного аграрного сектору 
економіки є звернення до Міжнародного інвестиційного арбітражу. 
Адже вклад іноземних інвестицій у сільське господарство становить 
542 млн. дол, де найбільше інвестував Кіпр, Данія, Польща про це 
заявили в Національному науковому центрі «Інститут аграрної 
економіки», коментуючи оприлюднені Державною службою 
статистики України дані щодо обсягів капітальних інвестицій. У 
цьому контексті варто зазначити про підписану у 1998 році Угоду про 
заохочення та взаємний захист інвестицій між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом РФ, де було зазначено про недопущення заходів 
дискримінаційного характеру в сфері інвестицій. Ефективність такого 
способу захисту полягає в тому, що відсутність відповідача не є 
перешкодою для розгляду справи та можливості вжиття 
забезпечувальних заходів, наприклад, замороження активів або 
стягнення майна РФ, що знаходиться на території інших країн, які 
ратифікували Конвенцію про визнання і приведення в виконання 
іноземних арбітражних рішень 1958 р. Ставши стороною зазначеної 
Конвенції, РФ надала згоду на обов’язковість виконання рішень 
іноземних арбітражів. 



99 
 

Отже, чинне законодавство не визначає чіткого механізму 
відшкодування шкоди та збитків, завданих аграрним виробникам 
внаслідок збройної агресії Росії. Національне законодавство містить 
окремі норми про майнову компенсацію, але визначальними 
залишаються міжнародні механізми для відшкодування, які наразі 
перебувають у процесі розробки. Для їх впровадження потрібна 
підтримка партнерів як в правовому, так і в політико-економічному 
полі та рішучі дії для покарання країни-агресора. Разом із тим, 
українські аграрії мають надати докази воєнних злочинів, внаслідок 
вчинення яких було завдано шкоди їхньому майну та інші необхідні 
документи, що дозволить їм одразу після створення спеціального 
міжнародного трибуналу отримати компенсацію, не витрачаючи час 
на збирання доказової бази. На державну ж владу покладається 
обов’язок шукати можливості якнайшвидше притягнути РФ до 
відповідальності та отримати компенсацію, яка вкрай необхідна для 
підтримки аграрного сектору економіки, що забезпечує стабільність 
суспільства та продовольчу безпеку країни. Необхідним заходом є 
також впровадження міжнародних програм, які надавали б фінансову 
підтримку для придбання техніки для розмінування полів, постачання 
добрив та речовин для відновлення якісного стану 
сільськогосподарських ґрунтів, купівлі та ремонту необхідної техніки. 
Ну, а поки міжнародна спільнота розробляє процедури щодо 
притягнення Російської Федерації до відповідальності, українські 
аграрії, попри обстріли, бойові дії, нестачу матеріальних ресурсів і 
техніки, на власний ризик працюють, забезпечуючи Україні перемогу 
у війні, а іншим країнам – уникнення гуманітарної кризи. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка кафедри 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Туєва О. М. 
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АНАЛІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
«ПРО ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ У СФЕРІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО 
СТАНУ, ВВЕДЕНОГО У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ» В КОНТЕКСТІ 

ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ 
Актуальність теми роботи обумовлена необхідністю захисту 

прав інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у 
зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. 

З метою захисту прав інтелектуальної власності під час дії 
воєнного стану в Україні був прийнятий 01.04.2022 Закон Про захист 
інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного 
стану, введеного у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації 
проти України, який набрав чинності 13.04.2022. 

У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на 
період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися 
конституційні права і свободи людини й громадянина. Проте 
надзвичайно важливо створити правові механізми захисту інтересів 
осіб у сфері інтелектуальної власності, не допустити втрати прав 
інтелектуальної власності у період дії воєнного стану.  

Закон передбачає зупинення перебігу строків, пов’язаних з 
охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо 
процедур набуття цих прав, визначених спеціальними законами 
України у сфері інтелектуальної власності та підзаконними актами. 

Позитивні аспекти Закону:  
1. Законом надано можливість уповноваженим особам подати 

документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), подання 
яких вимагається спеціальними законами України у сфері 
інтелектуальної власності та іншими підзаконними актами, протягом 
90 днів від дня скасування воєнного стану, без сплати збору за 
продовження, подовження чи поновлення відповідних строків.  Дана 
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норма є дуже важливою, оскільки можливість подання документів, 
подання яких вимагається спеціальними законами України у сфері 
інтелектуальної власності та іншими підзаконними актами, в період 
дії воєнного стану в Україні в багатьох регіонах України є обмеженою 
або неможливою взагалі. 

2. У п. 1 ч. 1 Закону пропонується встановити, що з дня 
введення в Україні воєнного стану зупиняється перебіг строків, 
пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також 
строків щодо процедур набуття цих прав, визначених законами 
України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на 
компонування напівпровідникових виробів», «Про охорону прав на 
винаходи й корисні моделі», «Про правову охорону географічних 
зазначень», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону 
прав на сорти рослин» та іншими нормативними актами. Дана норма є 
архіважливою для захисту прав інтелектуальної власності, оскільки 
зупиняє перебіг строків, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної 
власності, що унеможливить втрату прав інтелектуальної власності у 
період дії воєнного стану. 

3. Відповідно до абз. 2 п. 1 ч. 1 Закону, у разі якщо початок 
перебігу строку продовження дії свідоцтва на торговельну марку, 
строку продовження чи підтримання чинності майнових прав 
інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності 
припадає на день введення в Україні воєнного стану чи на іншу дату 
під час дії воєнного стану, відповідна дія щодо продовження строку 
дії свідоцтва на торговельну марку, продовження чи підтримання 
чинності майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт 
інтелектуальної власності вважається вчиненою особою вчасно, якщо 
вона вчинена не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення 
чи скасування воєнного стану. 

Дана норма гарантує, що усі свідоцтва на торгівельні марки, 
строк дії яких припиняється у період дії воєнного стану, вважаються 
продовженими у разі подання відповідної заяви протягом 90 днів 
після припинення чи скасування воєнного стану. 

Негативні аспекти закону: 
1. Відповідно до абз. 3 п. 1 ч. 1 Закону, майнові права 

інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день 
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введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, 
залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи 
скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем припинення чи 
скасування воєнного стану, чинність майнових прав інтелектуальної 
власності може бути продовжена у встановленому порядку з 
урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. 

Вважаю дану норму такою, що повною мірою не гарантує 
захист майнових прав інтелектуальної власності, строк чинності яких 
спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії 
воєнного стану, оскільки у разі спливу чинності таких прав в даний 
період, вони залишаються чинними до дня, наступного за днем 
припинення чи скасування воєнного стану. 

Вважаю, що один день після припинення чи скасування 
воєнного стану не є достатнім для того, щоб встигнути продовжити 
чинність майнових прав інтелектуальної власності, що може мати 
наслідком їх втрату чи недобросовісне заволодіння сторонніми 
особами. 

2. У абз. 1 п. 1 ч. 1 Закону пропонується встановити, що з дня 
введення в Україні воєнного стану зупиняється перебіг строків, 
пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також 
строків щодо процедур набуття цих прав, визначених 
вищенаведеними законами України. 

Водночас, як слушно звертає увагу законотворців Головне 
науково-експертне управління Верховної Ради України, деякі строки, 
які пов’язані з охороною прав інтелектуальної власності, передбачені 
не тільки у вказаних вище законах, а й у відповідних міжнародних 
угодах, зокрема в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами (далі – Угода), ратифікованій 
Законом від 16.09.2014 р. №1678-VII. Зокрема, строк дії додаткового 
охоронного сертифікату для лікарського засобу або продукту для 
захисту рослин, що охороняється патентом, передбачений у ст. 220 
Угоди, кореспондується з таким строком, визначеним у ст. 27-1 
Закону України «Про охорону прав на винаходи й корисні моделі», 
строк дії охорони прав на топографії напівпровідникових продуктів, 
передбачений у ст. 227 Угоди – з таким строком, визначеним у ст. 4 
Закону України «Про охорону прав на компонування 
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напівпровідникових виробів». У зв’язку з цим слід звернути увагу, що 
згідно зі ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода 
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства. 

Зазначимо також, що практично до всіх законів України про 
охорону прав інтелектуальної власності включений припис, згідно з 
яким у разі, якщо міжнародним договором України, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною Радою, встановлено інші 
правила, ніж ті, що передбачені відповідним законодавством України, 
застосовуються правила міжнародного договору. 

Отже, абз.1 п.1 ч.1 слід було доповнити вищезазначеними 
міжнародними актами для повного захисту усіх можливих прав 
інтелектуальної власності, які в тому числі передбачені й 
міжнародними договорами, ратифікованими Україною у 
встановленому законом порядку. 

Отже, в цілому Закон є дуже позитивним, проте негативні його 
аспекти зазначені вище повинні бути усунуті найближчим часом, з 
метою повного гарантування захисту прав інтелектуальної власності.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії 
права та держави Навчально-наукового інституту права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Теремцова Н. В. 
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Тематичний напрямок № 2: 
Євроінтеграційні процеси: сучасні виклики та перспективи 

 
 

Гедульянов В.Е., 
кандидат юридичних наук 

 
КОНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦЬКУ 

ДЕМОКРАТІЮ В УКРАЇНІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 
Розбудова демократичної держави в Україні привертає увагу до 

питань, пов’язаних як з демократією у цілому, так і з її різновидами. У 
науці конституційного права найбільш поширеною є виокремлення 
прямої (безпосередньої) та непрямої (представницької) демократії. 
Саме ця класифікація є найбільш значущою з практичної точки зору, 
та надає можливість окреслити найширше коло проблем щодо 
подальшого удосконалення нормативно-правової регламентації 
відповідних інститутів.  

Євроінтеграційні прагнення України роблять актуальними 
питання подальшого удосконалення конституційного законодавства у 
такому напрямку, щоб воно відповідало найкращим європейським 
практикам. А тому і Конституція України, у разі внесення до неї змін 
та доповнень, може удосконалюватись у цьому напрямі – шляхом 
відтворення найкращих практик країн – членів ЄС. Це стосується і 
конституційної регламентації представницької демократії.  

Преамбула Конституції України наголошує на прагненні 
«розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу». 
До представницької демократії тут має відношення посилання на 
форму державного режиму – демократичну. Одразу слід зауважити, 
що конституції більшості тих країн-членів ЄС, які є екс-
комуністичними, містять посилання на демократичний державний 
режим у преамбулах. Це Конституція Польщі, Чехії, Естонії, деяких 
інших держав. Преамбула Основних законів у цих країнах не завжди 
має юридичну силу, але достатньо того, що вона «відкриває» текст 
цього нормативно-правового акту, маючи урочистий характер. Отже, 
навряд чи Преамбула Конституції України потребує змін та 
доповнень, – тим більше, що вона містить згадку про європейський 
вектор подальшого розвитку нашої держави.  
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Стаття 1 Конституції 1996 року встановлює, що «Україна є 
суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава». 
Отже, починаючи вже з перших рядків тексту Основного закону стає 
очевидною важлива для Української держави подальша розбудова 
демократії. Тут є послідовність, системний зв’язок з положеннями 
Преамбули, а також це цілком відповідає практиці багатьох країн-
членів ЄС. Наприклад, у Конституції Польщі це стаття 2, у якій 
згадується про демократичний державний режим, у Конституції 
Словацької Республіки аналогічні положення містяться у статті 1, а у 
Конституції Греції не наголошується на демократизмі, 
демократичному режимі, але стаття 1 передбачає, що фундаментом 
державного устрою є принцип народного суверенітету.  

Частина друга статті 5 Конституції України проголошує, що 
народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування. Аналогічні положення містяться 
і в Основних законах держав-членів ЄС, причому вони не є більш 
детальними, ніж в Україні. А інколи і менш детальними. Так, 
процитована вище Конституція Греції взагалі не містить згадки про 
представницьку демократію, а про представницькі органи йдеться у 
тих розділах, які деталізують організацію державної влади (у тому 
числі, її поділ на три гілки) та місцеве самоврядування (у тому числі, 
автономію півострову Афон).  

Привертає увагу, що класифікація демократії на безпосередню 
та представницьку частково знайшла своє відображення в тексті 
Основного закону 1996 року. Так, у статті 69 передбачається, що 
«народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та 
інші форми безпосередньої демократії». Однак, «парної» категорії до 
категорії «безпосередня демократія» Конституція України не містить. 
Як бачимо, так само, як і Конституція Греції.  

Ще одна доволі цікава з досліджуваної точки зору Конституція 
– це Конституція Франції. У ній послідовно згадуються 
«представники народу» (ст.3), «представницькі органи» (ст. 34), але 
ніколи – «представницька демократія».  

Завершити тези хотілося б аналізом положень Основного Закону 
Німеччини. У них згадується про «народне представництво», «органи 
народного представництва» (наприклад, у преамбулі, у ст.ст. 17, 28, 
144), про «представників народу» (про членів Бундестага, наприклад, 
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у ст. 38). Таким чином, застосовується трохи інший тезаурус, ніж у 
Конституції України.  

Отже, головне – збереження «духу закону», а не його «букви». 
Ця теза є вірною і щодо Конституції України у частині закріплення в 
ній положень про представницьку демократію. З цієї точки зору 
Конституція 1996 року не потребує змін задля успішного просування 
процесу європейської інтеграції України.  

 
Коваленко М.Г., 

Науково-дослідний інститут державного будівництва 
 та місцевого самоврядування, 

 Національна академія правових наук України, 
к.ю.н., молодший науковий співробітник 

 
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВИБОРЦІВ 

Правовий режим інформації про особу визначено статтею 32 
Конституції України, яка проголошує, що ніхто не може зазнавати 
втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 
про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в 
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини. Кожний громадянин має право знайомитися в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і 
організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою 
захищеною законом таємницею. 

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України 
«Конституція України як головне джерело національної правової 
системи є також базою поточного законодавства. Вона надає 
можливість урегулювання певних суспільних відносин на рівні 
законів, які конкретизують закріплені в Основному Законі 
положення» (абзац перший пункту мотивувальної частини рішення 
Конституційного Суду України від 12 лютого 2002 року № З-рп/2002). 

Тож відповідь на питання, що таке  «інформація про особу» та 
«конфіденційна інформація про особу» ми також знаходимо у 
національному законодавстві. 

Так, частина перша статті 11 Закону України «Про інформацію» 
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ототожнює категорії «інформація про особу» та «персональні дані», 
розуміючи під ними  відомості чи сукупність відомостей про фізичну 
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 
Подібне тлумачення знаходимо у статті 2 Закону України «Про захист 
персональних даних». Змістовно, ці визначення відповідають терміну 
«персональні дані», закріпленому у статті 2 Конвенції «Про захист 
осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних» № 
108 Ради Європи від 28 січня 1981 року1, тобто будь-якій інформації, 
«яка стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути 
конкретно визначеною». Водночас, частина друга статті 21 Закону 
України «Про інформацію» відносить інформацію про особу то 
конфіденційної.  

Таким чином, законодавець маючи на увазі одне і те ж саме 
правове явище, вживає в законодавстві різні терміни, такі як 
«інформація про особу», «персональні дані особи», «конфіденційна 
інформація про особу», що навряд чи відповідає вимогі визначеності, 
ясності і недвозначності правової норми. 

Більше того, в законодавстві лишається відкритим питанням про 
обсяг самого цього правового явища. Так, Конституційний Суд 
України, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 
32 Конституції України, вважає, що інформація про особисте та 
сімейне життя особи (персональні дані про неї) – це будь-які відомості 
чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або 
може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, 
сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний 
стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та 
перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини 
цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості 
про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, 
інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах 
життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень 
особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави 
або органів місцевого самоврядування.  Така інформація про фізичну 
особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки 
за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

                                                           
1  Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних  
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національної безпеки, економічного добробуту та прав людини2. 
Відсутність в праві чітко окреслених меж персональних даних 

особи є очевидною. Власне, Конституційний Суд України і виходить з 
того, що неможливо визначити абсолютно всі види поведінки фізичної 
особи у сферах особистого та сімейного життя, оскільки особисті та 
сімейні права є частиною природних прав людини, які не є 
вичерпними‚ і реалізуються в різноманітних і динамічних відносинах 
майнового та немайнового характеру, стосунках, явищах, подіях 
тощо3. На те вона й сфера прайвесі, що є вільною від впливу будь-
яких сторонніх осіб. 

 
Рябченко Я. С., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

к.ю.н.,  доцент кафедри адміністративного права 
 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАХИСТУ 
СУБЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС КУРСУ УКРАЇНИ 
НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ 

Щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, то основний 
Закон України – Конституція України від 28 червня 1996 року і Закон 
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Організації 
Північноатлантичного договору)» від 7 лютого 2019 року, до окремих 
положень Конституції України внесли зміни в частині фіксації в її 
положеннях вищенаведеного курсу з європейської та євроатлантичної 
інтеграції. Зокрема, в преамбулі Основного Закону України було 
зазначено, що органи виконавчої влади піклуються про зміцнення 
громадянської злагоди на землі України та підтверджують 
                                                           
2  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської 
районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої 
статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України: Рішення Конституційного суду 
України від 20.01.2012 № 2-рп/2012 // Вісник Конституційного суду України – 2012 р., № 2, ст. 14 
3  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської 
районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої 
статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України: Рішення Конституційного суду 
України від 20.01.2012 № 2-рп/2012 // Вісник Конституційного суду України – 2012 р., № 2, ст. 14 
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європейську ідентичність Українського народу та незворотність 
європейського й євроатлантичного курсу України. Так, в правовій 
державі, відповідальність за протиправну поведінку мають нести в 
рівній мірі як фізичні та юридичні особи, так і держава, її органи, 
органи місцевого самоврядування, їх службові та посадові особи у 
порядку передбаченому законодавством. У випадках прийняття 
незаконних рішень, незаконних дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб, кожній особі надається право на захист. А, курс 
України до європейської та євроатлантичної інтеграції передбачає 
зміцнення громадянської злагоди на землі України представниками 
вищих органів влади. Останні, були визнані провідними суб’єктами, 
відповідальними за європейську та євроатлантичну інтеграцію, що 
здійснюється ними. Тому, питання інструментів захисту суб’єктивних 
публічних прав учасників адміністративних відносин під час курсу 
України на європейську та євроатлантичну інтеграцію набуває 
актуальності. 

Звернемо увагу, що міжнародні договори України розподілено 
на декілька груп. До першої групи нами віднесено міжнародні 
договори України, які визначають загальноправові засади координації 
діяльності органів виконавчої влади в сферах європейської та 
євроатлантичної інтеграції, наприклад: Загальна декларація з прав 
людини від 10 грудня 1948 року; Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року; Конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 
року; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права; тощо. 
Друга група міжнародних договорів України представлена актами, 
положення яких повинні бути адаптовано в межах координації 
діяльності органів виконавчої влади в сферах європейської та 
євроатлантичної інтеграції, наприклад: Угода про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони від 27 червня 2014 року; Хартія про особливе партнерство 
між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору від 9 
липня 1997 року; Угода між Європейським Союзом і Україною про 
визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського 
Союзу із врегулювання криз від 13 червня 2005 року. Таким чином, 
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можна сказати, що зазначені вище акти ухвалюються не тільки 
представниками законодавчої влади.  

Додамо, що 23 червня 2022 року країни члени Європейського 
Союзу проголосували за надання Україні статусу країни кандидата на 
вступ до Європейського Союзу. Так, у Постанові Верховної Ради 
України «Про Звернення Верховної Ради України до держав - членів 
Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо 
підтримки надання Україні статусу країни - кандидата на вступ до 
ЄС» від 19 червня 2022 року, Верховна Рада України звернулася до 
національних парламентів, урядів держав-членів та інституцій 
Європейського Союзу і закликала підтримати прагнення України 
щодо визнання її європейської перспективи шляхом надання Україні 
статусу країни - кандидата на вступ до Європейського Союзу під час 
засідання Європейської Ради 23-24 червня 2022 року відповідно 
до статті 49 Договору про Європейський Союз. Це великий крок під 
час курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та 
відповідно спрямування до оновлення законодавства і щодо 
інструментів захисту суб’єктивних публічних прав учасників 
адміністративних відносин.  

До питання інструментів захисту суб’єктивних публічних прав 
учасників адміністративних відносин в тій чи іншій формі є 
об’єктивною необхідністю й потреба в ньому виникає у випадку 
порушення чи зловживання правами, невиконанням або неналежним 
виконанням юридичних обов’язків. Нагадаємо, що інструментами 
захисту суб’єктивних публічних прав учасників адміністративних 
відносин при вирішенні публічно-правового спору виступають: 1) 
адміністративна медіація; 2) адміністративне оскарження; 3) 
притягнення винних посадових осіб публічної адміністрації до 
спеціальної дисциплінарної відповідальності; 4) відшкодування 
шкоди, завданої незаконними діями (бездіяльністю) суб’єктів 
публічної адміністрації; 5) засоби самозахисту – легальні засоби 
протесту. Іншими словами захист, в сфері адміністративно-правового 
регулювання необхідний для усунення перешкод, що виникають на 
шляху реалізації суб’єктивних прав. Зокрема, взаємовідносини 
громадян з органами державної влади та їх посадовими особами 
стосовно захисту у разі порушення суб’єктивних публічних прав 
потребують перш за чіткої регламентації. Крім того, посадові особи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06
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можуть свідомо порушувати права громадян, зловживаючи довіреною 
їм владою. Так, під час реалізації учасниками адміністративних 
відносин своїх прав можуть виникати публічно-правові спори між 
суб’єктом владних повноважень, з одного боку, та громадянином – з 
іншого. Як зазначає О. В. Константий, судова процесуальна форма 
захисту прав і свобод має пріоритет та виключність перед 
адміністративним оскарженням рішень, дій, бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень. Додамо, що в Європейському Союзі не існує 
цілісного механізму захисту прав людини. Національну систему 
захисту прав людини, яка функціонує в державах-членах, доповнює 
система захисту на рівні Євросоюзу. Окрім цього, захист прав і свобод 
людини здійснюється в межах Ради Європи, учасниками якої є всі 
держави – члени Євросоюзу. Формування системи правових норм на 
рівні Євросоюзу, що забезпечують захист прав і свобод людини, 
відбувається поступово, а ця система має значний потенціал для свого 
розвитку. 

Тому, з огляду на наведене можна стверджувати, що 
інструментам захисту суб’єктивних публічних прав учасників 
адміністративно-правових відносин приділяється недостатньо уваги.  
А серед правових засад координації діяльності органів виконавчої 
влади в сферах європейської та євроатлантичної інтеграції особливе 
місце посідають норми адміністративного права, оскільки вони: 
приймаються значною кількістю суб’єктів владних повноважень, а не 
тільки представниками законодавчої влади; а тому за допомогою їх 
прийняття в межах даних суспільних відносин можуть бути в 
оперативний і більш простий спосіб внесенні відповідні корегування, 
зокрема, щодо захисту суб’єктивних публічних прав учасників 
адміністративних відносин під час курсу України на європейську та 
євроатлантичну інтеграцію. 
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СПЕЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 
 В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 

Спеціальні гарантії виступають елементом загального механізму 
правового регулювання в системі місцевого самоврядування, певним 
«паском безпеки» і водночас, якщо треба, «рятувальним тросом» при 
русі муніципальної «машини». У групі зазначених гарантій можна 
виділити: 

- гарантії, що забезпечують правову, організаційну та 
матеріально-фінансову самостійність місцевого самоврядування;  

-державний захист прав місцевого самоврядування;  
-захист юридичної сили правових актів органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування;  
- судовий захист прав місцевого самоврядування.  
Деякі автори до юридичних гарантій відносять правові 

принципи організації і діяльності місцевого самоврядування, інститут 
відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, 
порядок розгляду звернень муніципальних органів тощо. 

На нашу думку, за цільовою ознакою юридичні гарантії 
місцевого самоврядування мають бути класифіковані на: а) гарантії 
правового статусу суб’єктів місцевого самоврядування, б) гарантії 
реалізації, в) гарантії охорони, г) гарантії захисту прав місцевого 
самоврядування.  

Гарантії правового статусу призначені для того, аби забезпечити 
реальність правового статусу відповідного суб’єкта у тому обсязі та 
змістовному наповненні, як він закріплений Конституцією та чинним 
законодавством. Вони мають статичний характер, діють за принципом 
«зберегти як є». Натомість гарантії реалізації мають динамічний 
характер і спрямовані на те, аби забезпечити належне функціонування 
відповідного суб’єкта місцевого самоврядування чи групи суб’єктів.  

Гарантії реалізації орієнтовані на якомога повніше й 
ефективніше втілення в життя потенційних можливостей того чи 
іншого суб’єкта, його функцій і повноважень шляхом усунення 
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зовнішніх перешкод або мобілізації внутрішніх ресурсів. Водночас 
обидва види гарантій – і гарантії правового статусу, і гарантії 
реалізації – розраховані на нормальний перебіг суспільних відносин, 
правомірну поведінку суб’єктів.  

Гарантії охорони і гарантії захисту „підключаються” до 
механізму муніципально-правового регулювання тільки за 
надзвичайних обставин – потенційної загрози правовому статусу 
певного органа чи системи місцевого самоврядування в цілому або 
спричинення шкоди правам та законним інтересам суб’єктам 
місцевого самоврядування. 

Одним із критеріїв класифікації спеціальних гарантій місцевого 
самоврядування може виступати правова форма їх закріплення. 
Відповідно, можуть бути виділені конституційні, законодавчі, 
підзаконні та локально-правові гарантії. Можливо також поділяти 
гарантії місцевого самоврядування залежно від сфери їх дії на 
міжнародно-правові, внутрішньодержавні, регіональні, а також ті, що 
діють на території відповідного муніципального утворення. Крім того, 
в залежності від суб’єктного критерію гарантії місцевого 
самоврядування можуть бути класифіковані на гарантії прав 
територіальних громад, гарантії муніципальних прав особистості, 
гарантії органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 

За юридичною природою спеціальні (юридичні) гарантії 
місцевого самоврядування доцільно розподіляти на матеріально-
правові, процесуально-правові та інституційні. Матеріально-правові 
гарантії полягають у чіткому закріпленні прав та обов’язків учасників 
муніципально-правових відносин, процесуальні визначають юридичну 
процедуру реалізації проголошених прав та обов’язків, а інституційні 
– передбачають створення компетентних органів, що стоять на 
сторожі правопорядку на муніципальному рівні, вирішують юридичні 
спори та забезпечують оперативне й ефективне вирішення питань 
місцевого значення в інтересах територіальних громад. 

У залежності від цільового призначення спеціальні (юридичні) 
гарантії можна розділити на три групи: гарантії організаційної, 
фінансово – економічної самостійності місцевого самоврядування та 
гарантії захисту прав місцевого самоврядування.  

Гарантіями організаційної самостійності місцевого 
самоврядування є: 1) положення Конституції України про те, що 
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органи місцевого самоврядування не входять до єдиної системи 
органів державної влади (ст.5), а служба в органах місцевого 
самоврядування виступає самостійним видом публічної служби 
(ст.38); 2) віднесення питань обрання органів місцевого 
самоврядування, обрання чи призначення посадових осіб місцевого 
самоврядування до повноважень місцевого самоврядування; 3) 
встановлена Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» 
заборона органам виконавчої влади та їх посадовим особам 
втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування (ст.71); 4) встановлена Законом заборона обмежувати 
права територіальних громад на місцеве самоврядування за винятком 
умов воєнного чи надзвичайного стану (ст.21). 

До фінансово-економічних гарантій місцевого самоврядування 
належать: 1) наявність власної матеріально-фінансової основи (ст.142 
Конституції України); 2) обов’язок держави фінансувати здійснення 
окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам 
місцевого самоврядування (ст.143 Конституції України); 3) заборона 
втручання державних органів у процес складання, затвердження та 
виконання місцевих бюджетів, за винятком випадків, передбачених 
Законом  «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.61); 4) право 
органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки і 
збори, випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери тощо (ст.ст. 
68-70 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»).  
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СУТНІСТЬ РЕСТИТУЦІЇ  

ТА ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 
Повернення та реституція культурної спадщини особливо 

гостро постає в періоди національного та державного відродження, а 
також безпосередньо через повномасштабну війну, яку розв’язала 
країна-терорист, оскільки для цих варварів особливо ідеологічне 
значення є руйнація та викрадення наших культурних цінностей з 
метою стирання коду нашої нації з обличчя Землі.  

Саме з цією метою у ч. 5 ст. 54 Конституції України наголошено 
на обов’язку держави не тільки забезпечувати збереження історичних 
пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, але й 
уживати заходів для повернення в Україну культурних цінностей 
народу, які знаходяться за її межами. 

У міжнародному праві немає уніфікованого підходу до 
визначення поняття «реституція». Походячи від латинського слова 
«restitution» (повернення, відновлення), поняття «restitutioin integrum» 
було сформульоване у римському праві як обов’язок відновлення 
стану речей, який існував на момент учинення протиправної дії чи 
заподіяння шкоди. 

Враховуючи, що реституція є насамперед процессом 
інтернаціональним, її здійснення має належне правове регулювання не 
тільки на національному, але й на міжнародному рівні. Універсальні 
норми репрезентовані актами, прийнятими під егідою ООН і 
ЮНЕСКО.  

Конвенція про захист культурних цінностей у випадку 
збройного конфлікту від 14 травня 1954 р. визначає, що за реституції 
культурних цінностей відповідні правовідносини виникають не між 
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законними власниками цього майна й особою, у володінні якої воно 
опинилося, а між державами в особі уповноважених державнихорганів 
і регулюються нормами міжнародного публічного права. 

Прийняття вищезазначених міжнародних актів стало 
фундаментом формування концепції реституції культурних цінностей, 
основний акцент якої спрямований на двосторонні переговори 
заінтересованих сторін і багатостороннє співробітництво. 

Інтегруючись у світове співтовариство, Україна намагається 
привести законодавство у відповідність до міжнародно-правових 
норм, дотичних до повернення культурних скарбів, які загалом 
становлять фундамент для співробітництва у зазначеній сфері. 

Під державною політикою повернення та реституції культурних 
цінностей слід розуміти інституалізацію цієї ідеї, тобто надання їй 
певних організованих форм через правове регулювання та створення 
відповідної національної організаційної інфраструктури. Таку 
інституціоналізацію сфери повернення та реституції культурних 
цінностей можна охарактеризувати як реалізацію комплексу заходів, 
який включає, наприклад, такі складові. 

По-перше, це розробка основних методологічних засад і 
основних засад державної політики в цьому питанні. 

По-друге, інформаційне забезпечення, яке передбачає наявність 
чіткої та достовірної інформації про втрату національних культурних 
цінностей, даних про місцезнаходження переміщених культурних 
цінностей за межами держави та їх ідентифікацію, з’ясування 
конкретних обставин і причин перебування за межами держави. 

По-третє, це зовнішньополітична підтримка як ініціювання та 
ведення міждержавних переговорів щодо повернення чи реституції 
культурних цінностей, а також досягнення домовленостей з 
приватними особами чи громадськими організаціями – власниками чи 
власниками культурних цінностей за межами держави – щодо їх 
повернення до країна походження. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що світові 
тенденції вирішення питань повернення та реституції культурних 
цінностей, історичний досвід України та інших країн у цій сфері 
переконливо свідчать про те, що відображення цієї проблеми в 
інтелектуальному середовищі, створення відповідної суспільної ідеї та 
її популяризація, формування певної критичної маси підтримки в 
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громадській думці є необхідними, але все ж недостатніми факторами 
для її ефективної практичної реалізації як всередині держави, так і в її 
міжнародних відносинах. 
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КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА: 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

 У сучасному світі  важливого значення набуває міжнародне 
співробіництво у багатьох сферах суспільних відносин. Вельми 
необхідна співпраця і під час розслідування кримінальних 
правопорушень. Нині прагнення України до Європейського союзу 
вимагає відповідних змін у судочинстві. Важливим під час 
кримінального провадження є проведення криміналістичних 
експертиз. Тому запровадження європейського інноваційного досвіду 
під час проведення судових екпертиз сьогодні  актуально. 

Варто відзначити, що криміналістична наука сьогодні активно 
розвивається. Зокрема, з’являються нові види криміналістичних 
експетиз. Міжнародна співпраця з експертами європейських країн 
дозволяє судовим експертам України набути практичних навичок 
щодо проведення різних видів судових експертиз. Важливо також 
набути досвід щодо проведення судових експертиз на сучасному 
обладнанні, що використовується у країнах Європи. 

На наше переконання важливим є проведення різних наукових 
заходів за участю українських судових експертів та вчених 
криміналістів з метою обміну досвідом щодо проведення окремих 
видів судових експертиз. Також це важливо для вирішення певних 
дискусійних,проблемних питань щодо проведення окремих видів 
судових експертиз українськими судовими експертами та 
зарубіжними колегами. Впровадження інноваційних європейських 
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підходів до криміналістичної науки та судової експертизи потребує 
від українських судових експертів співпраці з іноземними фахівцями 
щодо отримання європейського, передового, досвіду щодо новітніх 
видів судових експертиз та використання найновішого обладнення для 
судово-експертних досліджень. 

Таким чином, з метою покращення ефективності проведення 
судових експертиз в Україні необхідна міжнародна співпраця з 
європейськими експертами та криміналістами для отримання 
інноваційного досвіду та застосування його у різних видах 
судочинства України. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ  

З  ПОШУКУ ДІТЕЙ, ЗНИКЛИХ ПРИ ОБСТАВИНАХ,  
ЩО ВКАЗУЮТЬ НА ВБИВСТВО 

Вбивства дітей, викрадення і утримання з метою сексуальної 
експлуатації – це злочини, що жахають кожну родину, громаду і 
суспільство в цілому. Наша держава зараз переживає надзвичайно 
важкий період, адже йде війна, гинуть герої, наші захисники. 
Очевидним і прогнозованим є сплеск загально кримінальної 
злочинності (корисливо-насильницької спрямованості) і активізація 
дій осіб з небезпечними психічними розладами – серійних вбивць, 
ґвалтівників, педофілів, садистів. Правоохоронна система повинна 
бути готова до дієвих форм протидії внутрішньому ворогу та захисту 
населення,  особливо найбільш уразливої частини  – дітей і жінок від 
злочинних посягань. 

На наше переконання, удосконалення потребує тактика 
проведення операцій з пошуку дітей, які зникли при обставинах, що 
вказують на їх викрадення і вбивство. Аналіз практики розслідування 
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серійних злочинів Сергія Ткача на територіях кількох областей 
України з 1980 по 2005 роки, а також викрадення і вбивства Дарини 
Лук’яненко у с. Іванівка, Одеської області у 2019 році, свідчить про 
допущення численних помилок організаційного і процесуального 
характеру під час виявлення трупів, фіксації і вилучення слідів. 
Допущені на початковій стадії розслідування недоліки часто 
унеможливлюють розшук злочинця по «гарячих» слідах та 
формування обґрунтованого обвинувачення у кримінальному 
провадженні надалі.  

Представлені тези присвячені пропозиціям з удосконалення 
тактики таких операцій.  

При надходженні заяви про зникнення дитини або молодої 
жінки пошук необхідно розпочинати якнайшвидше. Практика, нажаль, 
свідчить про невтішну закономірність – якщо особа не була знайдена 
протягом трьох годин, вірогідність відшукання її живою максимально 
знижується. Кожна година пошуків грає проти життя потерпілого. 
Тому керівник штабу пошукової операції, старший пошукової групи 
або процесуальний керівник повинні орієнтувати групу на ймовірне 
відшукання тіла мертвої людини, і відповідно контролювати і 
концертувати увагу на дотриманні процесуального порядку фіксації і 
вилучення слідів злочину (речових доказів) на місці виявлення трупу. 
Головними завданнями учасників пошуку є збереження слідів і 
обстановки, недопущення внесення сторонніх змін у слідову картину 
до прибуття слідчо-оперативної групи.   

Слід зазначити, що розповсюдженим організаційним недоліком 
роботи групи пошуку є орієнтування на відшукання тільки живої 
людини при повному ігноруванні версії про те, що предметом пошуку 
може бути приховане тіло з трупними змінами. 

Так, у червні 2019 року під час пошуків зниклої Дарини 
Лук’яненко  службові собаки відразу привели і «вказали» на 
домоволодіння, куди її затягнув злочинець. Але обстеження території 
та приміщень були безрезультатними – живої дитини там вже не було. 
Слід собаками у домоволодінні було «втрачено», оскільки на той 
момент кров дівчинки була вже замита їдкими хімічними засобами, а 
тіло затоплено у вигрібній ямі. Знайшли тіло тільки через 7 діб, коли 
були задіяні інші собаки, які спеціалізувались на пошуку трупів за 
запахами саме трупних змін. 
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Відповідно, під час організації пошукових робіт необхідно 
приймати до уваги  спеціалізацію службових собак, зокрема їх 
здібності «працювати» на пошук людини за запахом з особистих 
речей, та здібності у відшуканні трупу і слідів крові в обстановці за 
реагуванням на запахи трупних змін. Це різні групи підготовлених 
службових собак. 

Іншим недоліком роботи пошукових груп під час прочісування 
місцевості є велика кількість некерованих єдиним планом учасників. 
Внаслідок перебування багатьох людей на території знищуються сліди 
злочину, зокрема відбитки взуття, коліс автотранспорту, сліди 
волочіння і переміщення трупу, сліди боротьби жертви із вбивцею, 
сліди крові, біологічні мікрооб’єкти тощо. Зводиться нанівець 
можливість роботи кінологічної служби, оскільки «перебиваються» 
запахові доріжки слідів жертви та злочинця. Собаки не можуть 
працювати у такій слідовій картині, оскільки вноситься багато свіжих 
сторонніх запахів. Особливо, якщо представники пошукової групи 
мають різкі запахові характеристики – користуються парфумами, 
працюють з мастильними матеріалами (бензином, соляркою). Заважає 
працювати службовому собаці й запах тютюну та алкоголю. Тому під 
час планування пошуку та інструктажу учасників необхідно 
враховувати цей фактор. До речі, серійний вбивця Сергій Ткач 
вказував, що приймав окремі заходи по знищенню саме запахових 
слідів, за якими могли слідувати собаки. Він кожного разу після 
вбивства йшов з місця події по рейках вздовж залізних шляхів, адже 
працював експертом криміналістом і знав, що запах мастила коліс 
«перебиває» доріжку слідів.  

Негативно вливає відсутність плану пошуку. Здебільшого 
учасники операції (працівники рятувальної служби, поліції, курсанти, 
волонтери, місцеві жителі) пересуваються хаотично, часто ходять 
один за одним. Практика свідчить про те, що краще призупинити 
пошук, створити штаб спільних служб, розробити тактику операції, 
ніж направити людей без будь-якого інструктажу і керівництва. План 
пошуку повинен бути продуманий з точки зору черговості, 
послідовності та доцільності застосованих заходів.  

Вважаємо, що основою плану повинні виступати версії події, що 
висуваються у кожній ситуації індивідуально. Їх обов’язково повинно 
бути декілька і перевірятись вони повинні паралельно. 
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Основні сили рекомендується скеровувати на перевірку тієї 
версії, що спирається на конкретні технічні та географічні дані. 
Наприклад, вихідні данні показників операторів мобільних мереж про 
місце перебування і маршрут слідування дитини, місце вимкнення 
телефону чи зникнення зв’язку з нею, записи зі стаціонарних камер 
спостереження, відео реєстраторів автомобілів тощо.  

Так, у справі про викрадення і вбивство Дарини негативну роль 
зіграло нехтування у організації заходів показниками мобільних 
операторів щодо квадрату, де було вимкнено її телефон, втрачено 
зв’язок з нею, де вона перестала вести відео трансляцію у соціальній 
мережі. Саме у тому квадраті її останній раз зафіксували камери 
спостережень, сусіди чули крики, і там «взяли» слід собаки і привели 
до подвір’я фактичного вбивці. Ці події відбувались у першу добу 
зникнення дитини. Але орієнтування групи на пошук живої дитини 
збили з тактичного курсу роботу кінологів, волонтерів та відповідно 
слідчих у завданні ретельного відпрацювання території подвір’я, біля 
якого дитина зникла. У той же час приймалися до уваги «бачення» 
екстрасенсів, які долучались до участі у пошуках і вносили фактично 
дезорієнтування.  

Під час організації пошукових операцій обов’язково необхідно 
приймати до уваги той факт, що вбивці, як правило, проявляють 
активну участь у пошуках жертви і огляді трупу. Таку закономірність 
поведінки виявляли відомі серійні вбивці Андрій Чикотило (був 
дружинником, якому доводились данні оперативного орієнтування у 
справі «Лісосмуга»), Сергій Ткач (був понятим при оглядах трупів 
його жертв), Микола Тарасов (вбивця Дарини, нав’язував допомогу 
групам пошуку, спостерігав за їх діями, приносив воду, каву).  

Підводячи підсумок, хотілось би акцентувати увагу на 
важливості подальшого дослідження проблемних питань практики 
розслідування окремих видів злочинів з метою виявлення недоліків 
процесу доказування та вироблення рекомендацій з підвищення його 
якості. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

ПРИРОДНИХ ОСЕЛИЩ ЯК МІСЦЬ ІСНУВАННЯ  
ДИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ 

Середовище існування (оселище) є основним елементом 
розвитку подій в історії життя усього розмаїття живої природи. 
Протягом останніх років воно активно розглядається як основна 
одиниця для теоретичних розробок і практичного застосування в 
екології та екологічному праві. 

Основні принципи та підходи збереження природних оселищ і 
видів природної флори та фауни визначені багатьма міжнародними 
документами, визначальне місце серед яких займають Конвенція про 
охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 
Європі 1979 р. (Бернська конвенція) та Конвенція про охорону 
біологічного різноманіття 1992 р. Цими документами окреслено 
створення мережі спеціальних охоронних територій, які мають назву 
«Natura 2000», для відновлення й підтримання на необхідному рівні 
охорони природних оселищ і видів дикої флори та фауни. У країнах 
ЄС вони знайшли деталізацію у Директиві № 2009/147/ЄС про 
збереження диких птахів (Пташина директива), яка визначає 
спеціальні природоохоронні території, а також у Директиві № 
92/43/ЄС про збереження природних оселищ та видів природної 
фауни і флори (Оселищна директива), яка визначає ділянки, важливі 
для ЄС, або об’єкти природи загальноєвропейського значення, в 
аспекті збереження біотичної та ландшафтної різноманітності. 

Однією з ключових категорій, яка висвітлена у перерахованих 
вище документах, є оселищна концепція збереження біорізноманіття, 
тобто ідея збереження певних типів оселищ як територій (місць) 
існування видів або їх груп, що мають важливе значення для 
збереження біорізноманіття Європи. 

Необхідно вказати, що термін «оселище» активно 
використовується у природоохоронній літературі. Проте під час його 
тлумачення виникає багато дискусійних питань. Деякі науковці та 
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практики, визначаючи поняття «оселище», акцентують увагу на 
рослинному світі, інші – наголошують на абіотичній складовій, а 
дехто взагалі підкреслює його географічні особливості. 

Існує чимало визначень терміна «оселище», наданих, зокрема, 
зарубіжними дослідниками. Так, І. Ханскі під оселищем розуміє 
«природну територію, яка забезпечує умови для розвитку рослин і 
тварин». Дослідник пише, що «оселище – рідне середовище для 
популяцій живих організмів». Ю. Одум тлумачить оселище як «місце, 
життєвий простір, де живе організм». П. Коллін говорить про «тип 
середовища, в якому живе організм». Інший дослідник, П. Калоу, 
визначає оселище як «місце, де зазвичай мешкає вид, яке часто 
описують фізичними факторами, такими як рельєф і ґрунт». 
Розкриваючи зміст наданих понять, можна казати у цілому про 
схожість їх інтерпретації. Слід також відзначити, що в німецькомовній 
екологічній літературі досить широко застосовується термін 
«standort», який за своєю семантикою цілком збігається з терміном 
«habitat» (оселище). Однак термін «standort» вживається для 
позначення типів умов місцезростань лісових угруповань, що 
відповідає поняттю «лісорослинні умови» або «типи лісу», що 
використовуються в українській лісовій типології.  

Резолюція № 4 Бернської конвенції та Додаток І Оселищної 
директиви ЄС визначають природне оселище (біотоп) як суходільну 
або водну ділянку, природну або напівприродну, яка визначається за 
географічними, абіотичними та біотичними особливостями. 

Виходячи з узагальнення наукової зарубіжної літератури та 
законодавчих актів, можемо надати своє визначення терміна 
«оселище», а саме: оселище – це ділянки земної або водної поверхні, 
що визначаються біологічними, кліматичними та географічними 
ознаками та забезпечують умови існування видів рослин і тварин, як 
окремо, так і в їх сукупності. 

Разом із тим, зауважимо, що дефініція «оселище» у чинному 
правовому полі України все ж досі залишається невизначеною. 
Законом України від 18.03.2004 р. «Про Загальнодержавну програму 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу» наша держава заявила про свій намір узгодити методологію у 
сфері охорони природи з методологією, яка використовується в 
країнах ЄС. А вже через десять років, 27.06.2014 р., як відомо, була 
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прийнята Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у рамках 
якої Україна виконує зобов’язання з міжнародних договорів, що були 
основою для ЄС при прийнятті Пташиної та Оселищної директив. 

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону 
України «Про збереження природних оселищ та видів природної 
флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території 
Смарагдової мережі в Україні)» від 23.07.2021 р. № 4461-1. Цей 
законопроєкт є альтернативним до проєкту Закону України «Про 
території Смарагдової мережі» (реєстр. № 4461 від 04.12.2020 р.) та 
пропонує концепцію більш виваженого підходу врегулювання питань 
збереження природних оселищ та видів природної флори та фауни, що 
підлягають особливій охороні. Автори законопроєкту пропонують 
визначати поняття «природне оселище (біотоп)» як ділянки суші чи 
водного простору природного або напівприродного походження, що 
визначаються за географічними, абіотичними та біотичними 
особливостями. 

У даному визначенні термін «біотоп» та «природне оселище» 
вживаються як синоніми. І. Ханскі визначає біотоп як «оселище для 
сукупності видів – угруповання». В екології та екосистемології 
«біотоп» – це ділянка земної поверхні з однотипними абіотичними 
умовами, яку займає певне біотичне угруповання – біоценоз. У 
контексті оселищної концепції охорони біорізноманіття термін 
«біотоп» також є синонімом терміна «оселище», тобто це однотипні 
суходільні або водні ділянки, природні, напівприродні або 
антропогенні, у межах яких певна сукупність живих організмів 
постійно живе, відтворюється або трапляється на певних етапах своєї 
життєдіяльності. Тому робимо висновок, що вживання поряд із 
терміном «природне оселище» поняття «біотопу» цілком допустиме та 
відповідає міжнародній практиці. 

Крім того, якщо в країнах Європи основні дискусії щодо 
співвідношення природоохоронних та екологічних тлумачень понять 
«біотоп» та «оселище» мали місце, здебільшого, протягом 70-х років 
минулого століття, то в Україні вони почалися лише тепер. Шлях, 
який пройшли науковці Європи в 70-х роках щодо погодження 
особливостей «оселищного» тлумачення терміна «біотоп», а пізніше, 
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для уникнення непорозумінь, введення терміна «оселище» – «habitat», 
був досить довгим. Дійсно, такі наукові пошуки є доволі корисними з 
погляду розвитку загальної теорії оселищного підходу. Визначення в 
екологічній літературі цих понять дуже різниться, проте консенсус 
можемо простежити щодо ключових характеристик середовища, їх 
видів та класифікації. Що ж стосується прикладних питань, то вони 
звичайно можуть узгоджуватися, але не завжди. Саме тому, на нашу 
думку, слід уникати надмірного теоретизування прикладних питань. 

На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що під 
оселищем треба розуміти ділянки земної або водної поверхні, що 
визначаються біологічними, кліматичними та географічними ознаками 
та забезпечують умови існування видів рослин і тварин, як окремо, так 
і в їх сукупності. Сьогодні у чинному екологічному законодавстві 
України такі поняття як «оселище», «оселищна концепція» 
залишаються не закріпленими. До того ж, не дивлячись на їх нечасте 
застосування, вони, як правило, мають достатньо абстрактний 
характер. Безумовно, використання європейського досвіду в Україні 
дасть позитивні результати щодо втілення в країні пріоритетів 
Бернської конвенції, насамперед у частині збереження рідкісних 
оселищ, та мінімізує неоднакове трактування понять, яке часто 
призводить до плутанини у правовому полі. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 
екологічного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Суєтнов Є.П.  

 
Скрипник К. Ю., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри кримінального права 
 

ПРИТЯГНЕННЯ ЗАВІДОМО НЕВИННОГО  
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) 
Отримання Україною у червні 2022 року статусу кандидата на 

членство в Європейський Союз ставить перед законодавцем безліч 
завдань у зв’язку з необхідністю адаптації чинного, а також 
перспективного законодавства України до законодавства ЄС, його 
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принципів та бачення. Зрозуміло, що шлях до євроінтеграції та 
впровадження демократичних та цивілізованих правових норм і 
гарантій їх захисту розпочався не в цьому році, але зараз він набуває 
особливого сенсу. 

Конвенція Ради Європи з прав людини 1950 р. (далі – 
Конвенція) є імплементованою та ратифікованою в чинне національне 
законодавство, а практика Європейського суду з прав людини визнано 
джерелом права в Україні. Принциповим для реалізації Конвенції стає 
дотримання права на справедливий суд (ст. 6 Конвенції) та принципу 
ніякого покарання без закону (ст. 7). Саме у ст. 7 Конвенції 
визначається, що «нікого не може бути визнано винним у вчиненні 
будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії 
чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального 
правопорушення згідно з національним законом або міжнародним 
правом. Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, 
що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального 
правопорушення». На нашу думку, одним із механізмів забезпечення 
реалізації даного кримінально-правового та кримінального 
процесуального принципу стає ст. 372 КК України, в якій 
встановлюється кримінальна відповідальність за «притягнення 
завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, 
прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою». У 
реформованому вигляді вона також наявна і в проєкті  до нового КК 
України як «безпідставне притягнення до кримінальної ̈
відповідальності» (ст. 8.2.9). 

У зв’язку із прогнозованим здійсненням реформи кримінального 
права та формуванням оновленого складу безпідставного притягнення 
до кримінальної ̈ відповідальності, нашу увагу було звернено на 
європейську практику на встановлення кримінальної відповідальності 
за подібні діяння. 

Під час вибіркового дослідження Кримінальних та Карних 
кодексів було виявлено подібне суспільно небезпечне діяння лише у 
КК Німеччини. Так, передбачено відповідальність за кримінальне 
переслідування невинуватого (§344), а саме – підлягає кримінальній 
відповідальності той, хто, будучи посадовою особою, покликаною 
брати участь у кримінальному процесі, за винятком процедури 
призначення примусових заходів, не пов'язаних та ізоляцією від 
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суспільства, навмисно або усвідомлено піддає кримінальному 
переслідуванню невинуватого або особу, яка відповідно до закону не 
підлягає кримінальному переслідуванню, чи впливає на проведення 
такого переслідування. 

При цьому у КК Хорватії передбачено кримінальну 
відповідальність судді, народного засідателя, державного прокурора 
або його заступника, які під час ведення судового засідання 
провадження чи винесення рішення порушують закон з метою 
отримання вигоди чи заподіяння шкоди (ст. 337а). 

У КК Іспанії вже встановлено кримінальну відповідальність за 
фактично протилежний злочин – непритягнення до кримінальної 
відповідальності завідомо винної особи. Згідно статті 408 Карного 
кодексу Іспанії підлягає кримінальній відповідальності посадова особа 
або державний службовець, який всупереч своїм обов'язкам, не 
здійснить активних дій щодо кримінального переслідування за 
злочини, про які йому стало відомо, або щодо переслідування винних 
осіб, про які йому стало відомо, 

Разом з цим, в усіх розглянутих кодексах передбачена 
кримінальна відповідальність за повідомлення уповноваженим 
органам про вчинення злочину завідомо невинною особою. Покарання 
часто диференційовано в залежності від тяжкості злочину, в якому 
особу безпідставно обвинувачують, а також від того чи призвело таке 
повідомлення до притягнення особи до відповідальності. 

Так само в усіх досліджених Кримінальних та Карних кодексах 
(Болгарії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Хорватії, Фінляндії, Франції,  
Швейцарії, Швеції) встановлено кримінальну відповідальність за дії, 
спрямовані на фальсифікацію доказів у кримінальному судочинстві – 
знищення, спотворення, зміну, створення нових. 

Наприклад, знову ж таки у Карному кодексі Іспанії передбачено 
кримінальну відповідальність адвоката або прокурора, який з 
перевищенням своїх функцій знищить, зіпсує або приховає документи 
чи дії, про які він отримав повідомлення через своє положення. При 
цьому вказаний склад злочину відмежовується від аналогічного 
суспільно небезпечного діяння, вчиненого приватною особою (ст. 
465). Крім того, передбачена кримінальна відповідальність адвоката та 
прокурора за умисне надання неправдивого свідка, експерта або 
перекладача (ст. 461)  
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Відсутність у європейських країнах спеціального складу 
злочину, який охоплює собою дії працівників правоохоронних органів 
та прокуратури з приводу притягнення до кримінальної 
відповідальності невинуватих осіб, не означає, що такі діяння 
схвалюються чи потураються державою. Вони охоплюються іншими 
суміжними складами злочину – фальсифікацією доказів та 
посадовими (службовими) злочинами, наприклад, зловживання 
владою. Хоча слід зазначити, що у вказаних злочинів принципово 
різний родовий об’єкт: в першому випадку, це суспільні відносини, 
пов’язані з відправленням правосуддя, в другому – суспільні 
відносини у сфері суспільної діяльності, що неможна ототожнювати. 

Незважаючи на нерозповсюдженість у європейських країнах 
встановлення кримінальної відповідальності за притягнення завідомо 
невинуватого до кримінальної відповідальності, вважаємо доцільним, 
залишити вказаний склад злочину як у чинному Кримінальному 
кодексі України, так і при прийнятті інших редакцій та проєктів 
Кримінального кодексу. Водночас, потрібно звернути увагу на 
європейську практику та  визначити фальсифікацію доказів як окреме 
суспільно небезпечне діяння проти правосуддя, відповідальність за 
яке повинна наставати незалежно від наслідків такої фальсифікації.  

Науковий керівник: д.ю.н., професор кафедри 
кримінального права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Шепітько М.В. 

 
Агашков Є. О., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри господарського права 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ  
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Починаючи з 90-х років, а саме з прийняття Закону України 

«Про підприємства в Україні» в Україні почала складатися система 
форм суб’єктів господарської діяльності.  

З прийняттям Цивільного Кодексу України (ЦКУ) утворилась 
суперечлива ситуація існування альтернативних систем суб’єктів 
господарської діяльності та суб’єктів підприємницької діяльності, що 
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суттєво відрізняються. Проте, класифікація, що надана у 
Господарському Кодексі України (ГКУ) також не є ідеальною і 
містить цілу низку проблемних питань. 

Так, за ЦКУ юридичні особи поділяють: залежно від порядку 
створення – на осіб публічного і приватного права; залежно від форми 
– товариства, установи та інші форми, не надаючи при цьому 
вичерпного переліку. 

В свою чергу, ГКУ класифікує підприємства: відповідно до 
форми власності – приватне, колективної власності, комунальне, 
державне, змішаної форми власності; залежно від способу утворення і 
формування статутного капіталу – унітарні та корпоративні. 

Також ГКУ передбачається поділ залежно від кількості 
працюючих та доходів на суб’єктів мікропідприємництва, суб’єктів 
малого, середнього і великого підприємництва. 

Проте, у цій системі спостерігається неузгодженість, оскільки у 
статті 63 ГКУ відбувається змішування понять «організаційно-правова 
форма» і «вид».  

Спасибо-Фатєєва І.В. та Спасибо В.В. коментують цю статтю як 
таку, що формує опис видів підприємств, а лише її частиною 9  
передбачено посилання на організаційно-правові форми. 

Снісаренко Л.Ю. також звертає увагу на невідповідність у цій 
статті заголовка, де згадано «організаційні форми» і змісту, де 
згадуються унітарні та корпоративні, що, на її думку, не дає 
можливості ідентифікувати чи це види, чи організаційні форми. 

Через наявну систему класифікації виникає своєрідний збій у 
законотворчій діяльності, що обумовлений не тільки неузгодженістю 
на рівні пов’язаних нормативно-правових актів, а й в рамках одного 
акту.  

Це має негативний вплив на як на Законодавця при створенні 
спеціальних нормативних актів, адже це ускладнює створення 
внутрішніх зв’язків між різними актами, так і на бізнес при обранні 
організаційної форми здійснення господарської діяльності.  

Етіологічним фактором виникнення даної ситуації є відсутність 
доктринальної визначеності у питанні системи організаційно-
правових форм. Наукова література містить дослідження, що зроблені 
у системному форматі – праці Кочергіної К.О., Борисова І.В., проте 
вони присвячені окремим типам організаційно-правових форм, таким 
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як господарські товариства та унітарні підприємства, та  їх окремим 
видам – ТОВ, ТДВ, АТ та ін. Досліджень, що були б присвячені саме 
їх комплексному вивченню, і могли б запропонувати узгоджену 
систему з чітким переліком диференційних категорій, у господарській 
науці так здійснено і не було. 

З урахуванням того, що вітчизняне законодавство не може 
вдосконалюватися без врахування іноземного, необхідно брати до 
уваги досвід інших країн стосовно побудови системи юридичних осіб.  

У Європі спостерігається направленість на уніфікацію в системі 
юридичних осіб. Так, у Німеччині, Франції та інших європейських 
країнах існує закритий перелік юридичних осіб. 

При цьому, наприклад, за законодавством Німеччини 
партнерства (аналоги повних та командитних товариств) не 
визнаються юридичними особами. Тобто, деякі форми через які 
здійснюється діяльність навіть не включаються до системи 
юридичних осіб. Проте, такий підхід спостерігається у країнах з більш 
гармонізованим законодавством, адже, наприклад, в Іспанії, 
партнерства входять до системи юридичних осіб. 

Своєю чергою, у Великобританії не відносять до юридичних 
осіб, тобто не потребують інкорпорації, партнерства, трасти та 
асоціації. Аналогічний підхід і у Сполучених Штатах, де партнерства 
також не потребують інкорпорації, і до них навіть застосовують 
законодавство застосовне до контрактів. 

Попри різницю в законодавчому регулюванні організаційних 
форм у країнах континентального права та прецедентного права, вони 
не створюють додаткових критеріїв для диференціації у системі та не 
утворюють таку широку палітру організаційно-правових форм як в 
Україні. 

Спільним критерієм на підставі якого здійснюють побудову 
системи є спосіб ведення господарської діяльності, тобто за основу 
береться показник, що враховує інтереси бізнесу. 

Науковцями неодноразово зверталася увага на суттєву 
специфіку організаційних форм, що визначає їх виключну 
особливість. При цьому, як визначальні критерії для диференціювання 
наводилися: кількість засновників, правовий режим майна, межі 
відповідальності засновників за зобов’язаннями підприємства.  

Такі додаткові критерії як «вид» та поділ суб’єктів 
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господарювання залежно від кількості працюючих та доходів 
сприяють зайвому нагромадженню системи суб’єктів 
господарювання. Класифікація має спиратися на категорії, що 
становлять суттєву специфіку. Перелік можливих організаційно-
правових форм має бути виключним та не давати підстав для 
нашарування додаткових проміжних форм, тобто має бути чітке 
відмежування однієї форми від іншої. 

Саме тому виникає необхідність доктринально визначитися із 
системою організаційно-правових форм суб’єктів господарської 
діяльності. 

Слід зазначити, що дані правові конструкції є залежними від 
вимог інтересів та функціональних завдань, що виникають в 
зазначеній організаційній сфері під впливом тієї чи іншої конфігурації 
інтересів, від ступеня економічної концентрації суб’єкта та багатьох 
інших чинників. 

Тобто, система організаційно-правових форм потребує 
модифікації: на вертикальному рівні – шляхом дотримання критеріїв 
диференціації суб’єктів господарювання, виключенням зайвих гілок у 
вигляді видів та типів з системи; на горизонтальному рівні – шляхом 
утворення демаркаційних ліній між різними формами, виключенням з 
системи форм, що не є доречними з урахуванням інтересів учасників 
ринкових відносин. 

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

 
Атаманчук Ю. І., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 
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УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ НАМІРІВ 
Ключовим напрямом зовнішньої політики України є інтеграція 

до Європейського Союзу, яка в першу чергу передбачає наближення 
до стандартів ЄС, насамперед юридичних, економічних, соціальних, 
культурних і політичних. Процес реформування дозволить підвищити 
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рівень життя населення, шляхом досягнення соціальної 
справедливості.  

Щоб задовольнити прагнення України щодо євроінтеграції, 
потрібно насамперед створити чітку систему організаційних, 
політичних, правових заходів, які впливають на соціальну стабільність 
в суспільстві, сприяють її підтриманню, забезпеченню належного 
рівня життя, підвищенню добробуту. Реалізація соціальної політики 
стосовно будь-якої категорії громадян неможлива без здійснення їх 
соціального захисту, бо він є важливою складовою соціальної 
політики та необхідним елементом функціонування держави в умовах 
ринкової економіки. 

Аналізуючи законодавство, яке регламентує відносини у 
соціальній сфері, можемо побачити, що сьогодні в Україні є низка 
проблем, від вирішення яких залежить успішність курсу на 
євроінтеграцію та подальший розвиток країни загалом. 

В Конституції закріплено соціальний статус України, значну 
кількість соціально-економічних прав, але попри це її важко назвати 
соціальною державою, адже між задекларованими намірами й 
фактичним станом спостерігається значний розрив. Ключовою 
проблемою залишається втілення цих прописаних прав і їх 
гарантування, функціонування механізму реалізації принципів 
соціальної держави. На жаль, у зв’язку із ситуацією в країні, яка 
обумовлена російським вторгненням, реалізація соціальної політики є 
ще складнішою, але у національних органів влади, органів місцевого 
самоврядування і комунальних установ є зобов’язання, які вони мають 
виконувати навіть в умовах війни, проте досить помітним є те, що 
часто проблема у тому, щоб виконувати ці зобов’язання через брак 
ресурсів – навіть у мирний час.  

Сьогодні важливим питанням соціальної політики є істотне 
оновлення законодавства, особливо в такій галузі соціальної сфери, як 
соціальний захист, яка перебуває на етапі становлення і на шляху її 
формування трапляється чимало проблемних питань, а саме: 
невідповідність розвитку суспільства і держави; незабезпечення 
доступності та недостатня дієвість права на соціальний захист та 
інших прав на соціальне забезпечення; наявність множинності законів 
з окремих питань соціального забезпечення; наявність розгалуженої 
системи актів законодавства, де домінуючою частиною залишається 
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система підзаконних нормативних актів. 
Водночас законодавство про соціальний захист виступає 

об’єктивним і закономірним виразом розвитку права на соціальний 
захист через вироблення конструктивних механізмів його реалізації, 
гарантування і правової охорони. Воно гарантується 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за 
рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ та інших 
джерел соціального забезпечення. 

Українська система соціального захисту ґрунтується на двох 
типах дій: виплата грошової допомоги та також надання соціальних 
послуг. На сьогодні встановлено основні державні соціальні гарантії з 
метою забезпечення конституційного права громадян на достатній 
життєвий рівень. До них належать мінімальний розмір заробітної 
плати, мінімальний розмір пенсії за віком, неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян, розміри державної соціальної допомоги та 
інші соціальні виплати – вони є ключовим джерелом існування, не 
можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму. Основоположним 
принципом у правотворчій діяльності держави є пріоритетність 
законодавчого регулювання відносин з питань соціального 
забезпечення, проте механізм реалізації цього принципу вимагає не 
тільки систематизації, а також кодифікації законодавства про 
соціальне забезпечення, бо велика кількість законів з питань 
соціального забезпечення ускладнює їх належне функціонування на 
практиці. Враховуючи складність правового регулювання таких 
відносин, безсумнівною є проблема проведення кодифікації не тільки 
законодавства про соціальне забезпечення, а, як мінімум, також про 
пенсійне забезпечення, права осіб з інвалідністю. Специфічність таких 
кодифікованих процесів має максимально відображати потреби та 
інтереси всіх категорій громадян і вони мають бути суспільно-
прийнятними, адже кожна людина у нашій державі впродовж свого 
життя виступає суб’єктом правових відносин з соціального 
забезпечення. 

Важливим і позитивним є те, що в Україні вже запущено процес 
залучення у сферу державного соціального захисту недержавних 
постачальників соціальних послуг. Це насамперед спрямовано на 
підвищення доступності таких послуг, а також задоволеності з боку 
отримувачів, через те, що в них з’являється можливість обирати 
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постачальника послуг самостійно із декількох альтернатив, активне 
включення нововведень у соціальну сферу та значно ефективніше 
управління у сфері надання соціальних послуг. Однак, на жаль, цей 
процес відбувається доволі повільно. Так, у Державному реєстрі 
фінансових установ міститься інформація про 64 недержавні пенсійні 
фонди, зареєстровані у 9 регіонах України. Щодо чинників, які мають 
вплив на такі процеси, то це: проблеми фінансування; недостатня 
розробленість нормативно-правової бази; низький рівень кооперації з 
боку місцевих органів влади; відсутність ініціативи з боку 
недержавних організацій у процесі формування державної соціальної 
політики й визначенні пріоритетних напрямів; пасивність отримувачів 
послуг. 

Ми можемо погодитися з позиціями вчених, що найбільш 
оптимальною формою, яка б відповідала вищевказаним вимогам є, 
розробка Соціального кодексу України. Без сумнівів, підготування 
такого систематизованого законодавчого акту – це зіткнення зі 
значними складнощами й правового, і політичного характеру. Проте 
така кодифікація насамперед дозволить державі формувати соціальну, 
податкову, бюджетну політику, чітко знаючи рівень соціальних 
витрат. Також, коли громадяни зможуть самостійно розібратися з 
прозорою системою соціальних пільг (усі вони будуть діючими, а не 
просто задекларованими) та процедурою їх надання, це сприятиме 
усуненню розриву між владою й населенням і зменшенню правового 
нігілізму в суспільстві. До Верховної Ради вже подавалися два 
проєкти Соціального кодексу. Проте, аналізуючи їх зміст, вони не те, 
що не сприяють сформульованій вище меті кодифікації, а скоріше 
навпаки – містять розширений перелік соціальних гасел без належної 
деталізації.  

В контексті євроінтеграційних намірів України важливою є 
адаптація досвіду європейських країн до національних реалій з метою 
розвитку соціальної сфери. Впровадження у соціальну сферу 
європейських стандартів забезпечить підвищення рівня життя 
населення, що позитивно вплине на соціально-економічну ситуацію в 
Україні. На основі аналізу чинного законодавства щодо соціального 
захисту є оптимальними такі заходи з його удосконалення: розробка і 
затвердження сучасної моделі соціального захисту на основі 
прозорих, доступних і дієвих механізмів її реалізації; проведення 
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якісної суспільно-прийнятної кодифікації законодавства про 
соціальний захист на основі поєднання інтересів особи, суспільства і 
держави, і, безперечно, запровадження дієвого громадського 
контролю і державного нагляду за дотриманням законодавства про 
соціальний захист. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри 
адміністративного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Ковтун М. С. 
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ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Європейська інтеграція України – це процес економічного та 
політико-правового зближення України з європейськими 
міждержавними структурами, який завершиться після вступу до 
Європейського Союзу. 

Ще з початку здобуття незалежності, Україна взяла курс на 
європейську інтеграцію, що було пов’язано з бажанням впровадження 
нових технологій та присутність України в більшості геополітичних 
процесах, які цікавили український народ. Звісно, втілити велику 
кількість змін, яка необхідна для введення зовнішньополітичного 
курсу, було вкрай складно через наявність у владі молодої незалежної 
держави осіб, які були налаштовані на орієнтацію союзу із країною-
агресором. Тим не менш, український народ виборов своє право на 
європейське майбутнє. Однак, російська агресія, яка набула шалених 
обертів у лютому 2022 року, прагнула зупинити нашу державність 
взагалі, включаючи й бажання увійти до європейської спільноти.  

Проте 23 червня 2022 року країни-члени ЄС проголосували за 
надання Україні статусу країни кандидата на вступ до ЄС. Це перший, 
але досить вагомий, крок на шляху до завершення євроінтеграції 
України.  

Після цього перед українськими правниками та владою постало 
безліч проблемних питань, пов’язаних насамперед із необхідністю 
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комплексного реформування вітчизняної правової системи та 
приведення національного законодавства у відповідність до 
європейських принципів і стандартів права. 

Адміністративне право не є виключенням. Між вітчизняним 
адміністративним правом та адміністративним правом Європейського 
Союзу наявні певні відмінності. На сьогодні в доктрині 
адміністративного права України визнається необхідність врахування 
принципів Європейського адміністративного права. 

Європейське адміністративне право – самостійна наука і галузь 
права, що почала виокремлюватися наприкінці 80-х рр. ХХ століття як 
закономірний результат європейських адміністративних 
конвергенційних процесів, спрямованих на зменшення розбіжностей 
та невідповідностей в адміністративній структурі та налагодження 
зв’язків між формально відокремленими публічними адміністраціями 
європейських країн. Основними Європейськими принципами 
адміністративного права є достовірність, передбачуваність, правова 
визначеність, відкритість, прозорість, підзвітність, результативність, 
ефективність.  

Науковці визначали три основні відмінності між вітчизняним та 
європейським адміністративним правом: 

1) європейська адміністрація передбачає 2 головні органи - 
Європейську Раду та Європейську Комісію та має змішану структуру, 
що складається з європейської адміністрації та національних 
адміністрацій;  

2) національне адміністративне право характеризується 
двосторонніми відносинами між особою й адміністрацією, 
європейське адміністративне право – тристоронніми відносинами між 
особою, Європейською Комісією та національними суб'єктами 
публічної адміністрації; 

3) національне адміністративне право – окрема галузь права, 
національна адміністрація може прямо забезпечувати виконання своїх 
рішень, європейське адміністративне право зобов'язує Європейську 
Комісію звертатися до Європейського суду з прав людини з метою 
забезпечення виконання відповідних рішень. 

Наразі для України важливим є впорядкування інститутів 
адміністративного право у відповідності до європейських стандартів. 
Це необхідно для того, аби існували однакові правові умови для 
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економічної діяльності на спільному ринку. Гармонізація на рівні 
Європейського Союзу охоплює насамперед закони, нормативні 
постанови й адміністративні акти, які безпосередньо впливають на 
створення та функціонування спільного ринку.  

Зокрема, німецькі вчені-адмінітративісти наголошують на 
специфіку органів публічної адміністрації, які мають діяти як органи 
нагляду та регулювання, тобто передусім як органи адміністрування 
економіки, що дасть змогу нормально функціонувати ринку Європи. 
Вони аргументують це тим, що невипадково нагляд за дотриманням 
антимонопольного законодавства належить до найважливіших сфер, у 
яких Співтовариства уповноважені здійснювати власне публічне 
адміністрування відповідно до Договорів про заснування 
Європейських товариств. Тут іде мова про адміністративно-
господарське законодавство. 

Варто наголосити, що важливою проблемою, яку варто 
вирішити у вітчизняній доктрині адміністративно-правової науки є 
внутрішньо суперечлива, незавершена, громіздка система публічного 
управління, яка існує в Україні. Ці характеристики притаманні їй 
через те, що вказана система поєднує у собі інститути, що дісталися у 
спадок від радянської доби та інститути, що були створені у часи 
незалежності. Таким чином, має місце невідповідність багатьом 
принципам Європейського адміністративного права, тому ця сфера 
підлягає реформуванню. Метою такої адміністративної реформи має 
бути поетапне створення системи публічного управління, що 
забезпечить становлення України як високорозвиненої, правової, 
цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, 
соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати 
впливовим чинником у світі та Європі. Вона має відповідати вимогам 
часу, та запровадити такі інституції, які виконають запити на 
актуальні проблемні питання, які гальмують розвиток нашої держави. 
Ця система буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою 
на наукових принципах і ефективною. Витрати на утримання 
управлінського персоналу будуть узгоджені фінансово-економічному 
стану держави. Ці принципи мають бути закріпленими у 
законодавстві. Як наслідок, систему публічного управління в Україні 
буде впорядковано до Європейських стандартів. 

Поряд із питаннями, які були наведені вище, на нашу думку 
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варто вирішити нагальні проблеми пов’язані із поняттям держаної 
служби. Тривалий час державна служба сприймалася інститутом, що 
«владарює» над громадянами, а громадяни стосовно нього є 
підлеглими. Тому одним із завдань адміністративної реформи є 
втілення в життя принципово нової концепції взаємовідносин між 
державою та людиною, згідно з якою влада – це насамперед реалізація 
обов’язків перед громадянином, а не тільки реалізації 
правомочностей, що зобов’язують громадянина. Такі наративи є 
притаманними принципам підзвітності Європейського 
адміністративного права, що є запорукою демократичної країни. 

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що Україна 
наполегливо рухається у напрямку європейської спільності. На 
сьогодні важливим завданням, яке постало перед нашою країною, є 
впорядкування національного права, зокрема й адміністративного, до 
стандартів, які перевірені часом і є показником рівності країн-членів 
ЄС. В адміністративному праві України можна визначити ряд 
нагальних проблем, які потребують їхнього рішення шляхом 
реформування законодавства. Зокрема, це спрямування ролі органів 
публічної адміністрації в економічну сферу, впорядкування системи 
публічного управління, вирішення суперечностей у питанні державної 
служби.  

Процес адаптації адміністративного права до стандартів ЄС є 
доволі складним. Однак, реформування системи органів державної 
влади сприятиме підвищенню результативності їхньої діяльності. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри 
адміністративного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Ковтун М. С. 

 
Власюк Є.П., 

Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, 

юридичний факультет, 2 курс, 201 група 
 
СЦЕНАРІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ 

Україна підписала двосторонню угоду про партнерство та 
співпрацю з ЄС у 1994 році. Згодом вона погодилася на довгострокове 
членство. У 2005 році було прийнято Спільний план дій Україна-ЄС, 
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який мав стати основою для реформ, які мають бути здійснені в країні. 
Переговори щодо угоди про асоціацію були розпочаті в 2007 році, але 
текст не був підписаний до 2014 року. Ця угода спрямована на 
зміцнення політичних та економічних зв’язків між ЄС та Україною. 
Через чотири дні після наступу, розпочатого Росією, 28 лютого 2022 р. 
Київ подав офіційну заявку на членство. Після позитивного висновку 
Європейської комісії 17 червня Європейська рада, у свою чергу, 23 
червня підтвердила українську кандидатуру. 

Чи приєднається Україна до Євросоюзу до кінця десятиліття? 
Російське вторгнення 24 лютого збільшило очікування з цього 
приводу в десять разів. Але процедура вступу вимагає часу, 
подовженого через воєнний стан. Чи може Україна покладатися на 
інші шлюзи для прискорення процесу? Необхідно проаналізувати три 
ймовірні сценарії інтеграції України до Європейського Союзу. 

Перший сценарій. Квітень 2025. Бажання швидкої інтеграції, 
висловлене трьома роками раніше Урсулою фон дер Ляєн та головою 
європейської дипломатії Жозепом Борреллем під час візиту до Києва, 
виконано. Україна офіційно стає двадцять восьмою країною-членом 
ЄС, а Молдова, яка, у свою чергу, постраждала від бойових дій у 
проросійському сепаратистському регіоні Придністров’я, наслідує її 
приклад. Україна визнає, що не сидітиме в НАТО (Молдова 
конституційно нейтральна), Грузія нервує, що доведеться ще трохи 
почекати. Цей апріорний ідеальний сценарій уже передбачає, що 
війна, розпочата Росією, мала досить короткий результат, на шкоду 
останній. «Найбільш вірогідним сценарієм, на жаль, є війна, якій 
судилося тривати й без справжнього переможця», — каже Флоран 
Парментьє, асоційований науковий співробітник Центру геополітики 
HEC. 

Сценарій 2: інтеграція без жодних слів. У політичній історії 
України після розпаду СРСР домінував розкол між прихильністю до 
російського «великого двоюрідного брата» та відкритістю до Заходу. 
Друга тенденція явно переважала завдяки Євромайдану, який 
відбувався з листопада 2013 року по лютий 2014 року у відповідь на 
відмову тодішнього проросійського президента Віктора Януковича 
підписати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Угода, яка набула 
чинності 1 вересня 2017 року, сприяє як поглибленню політичних 
зв’язків, так і зміцненню економічних зв’язків і повазі до спільних 
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цінностей між двома сторонами. На економічному рівні це завершує 
угода про вільну торгівлю. У цьому контексті з 2014 по 2021 рік ЄС 
запропонував Україні програму підтримки на 11 мільярдів євро та 
п’ять операцій макрофінансової допомоги на 5 мільярдів євро. 
Початок цього процесу, очевидно, збігся з анексією Криму Росією. 
Якщо нинішня війна гальмує таку динаміку, чи зупиняє це марш 
України до ЄС? Це не думка опитаних спеціалістів. Для Паскаля 
Жоаніна «проєвропейська воля українського населення була виражена 
вже давно. Відновлюючи прогноз про тривалу війну, але без 
реального переможця, Флоран Пармантьє не виключає у 
довгостроковій перспективі «зміцнення Східного партнерства ЄС 
[започатковане у 2009 р.], воно становить загальну основу Угоди про 
асоціацію України з ЄС». 

Сценарій 3: Європейська конфедерація. Квітень 2030. 
Європейський Союз не забув обіцянки інтеграції, дані Києву на зорі 
конфлікту. Але Брюссель не менше усвідомлює ризики зіткнень, 
спричинених відновленням процедур інтеграції чи визнання заявок. 
Балканським кандидатам, не кажучи вже про Грузію та Молдову, ще 
належить пройти довгий шлях для досягнення acquis communautaire. 
Розширення здається передчасним, але на прохання України було 
знайдено проміжне рішення, якому ЄС, возз’єднаний трагедією 2022 
р., не міг відмовити: статус асоційованої держави. Ця юридична 
фігура породила модель союзу в Союзі: Європейську конфедерацію. 

Враховуючи, що вступ України до ЄС може «затягнутися на 
десятиліття» і що українці не повинні «мати ілюзій» щодо швидкого 
вступу до ЄС, глава Франції 9 травня 2022 року запропонував 
інтегрувати країну в нове «Європейське політичне співтовариство». 
Це об’єднало б інші «демократичні нації» Старого континенту, члени 
чи не члени Європейського Союзу. 

Кандидат повинен відповідати «Копенгагенським критеріям», 
встановленим у 1993 році. Три з них стосуються стабільності 
інститутів (які мають гарантувати «демократію, верховенство права, 
прав людини та поваги до меншин»), гарантії ринкової економіки (яка 
має бути «достатньо сильною», щоб впоратися з тиском конкуренції), 
і, нарешті, здатність держави інтегрувати у своє національне 
законодавство всі існуючі європейські стандарти. «Україна вже 
прийняла близько 70% європейських правил, норм і стандартів», – 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=uk&hl=uk&prev=search&u=https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0382-l-annexion-de-la-crimee-lecons-pour-la-securite-europeenne
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=uk&hl=uk&prev=search&u=https://www.cairn.info/le-defi-des-emergents--9782100717330-page-222.htm
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заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 червня 2022 
року. 

«Українська нація занадто зрослася із західноєвропейською 
культурою, щоби з легким серцем кинутися в обійми напівазійської 
деспотії»,-так писав ще на початку двадцятого століття ідеолог 
українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов. Ці слова є 
свідченням того, що українці обрали європейський напрямок розвитку 
не сьогодні, а ще задовго до радянської окупації, яка, власне, цьому 
розвитку завадила. Україна, яка після поділу Польщі опинилася в 
руках двох імперій, прагнула здобути незалежність за підтримки саме 
європейських держав. 

Отже, незважаючи на те, що Україна одразу після здобуття 
незалежності заявила про бажання вступити в ЄС, наразі ми ще не 
досягли кінцевого результату, проте, пройдений вже великий шлях, 
який ми виборювали кров’ю наших найкращих людей, тому питання 
вступу в ЄС вийшло за межі політики та стало ділом принципу. 
Україна стане членом ЄС, бо це наш цивілізаційний вибір, 
незважаючи на те, скільки часу та сил нам для цього знадобиться. 

Науковий керівник:, доктор філософії у галузі права, 
асистент кафедри процесуального права Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича Бзова Л. Г.  

 
Волченкова А.С., 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого, 

факультет адвокатури, 1 курс магістратури, 5 група 
 

ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ  
ВЕДЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ПРО ВКЛАДНИКІВ  
АБО ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ 

Криміналізація є одним з найважливіших засобів боротьби із 
соціально шкідливою поведінкою та діяннями, які набувають значної 
суспільної небезпеки. Процес криміналізації полягає у з’ясуванні 
цілей, підстав встановлення кримінальної відповідальності за те чи 
інше діяння. Але ж з плином часу виникають явища або соціальні 
процеси, які призводять до необхідності звуження меж кримінально-
правової заборони. При цьому варто враховувати різні фактори: 
громадську думку, суспільні інтереси, легітимність та наукову 
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обґрунтованість. 
Враховуючи наведені вище фактори, є актуальним аналіз 

законів про внесення змін до КК України, внаслідок яких відбулася 
криміналізація суспільно небезпечних діянь. Пропоную 
проаналізувати склад кримінального правопорушення, передбаченого 
статтею 220-1 КК України, що закріплює відповідальність за 
порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку 
формування звітності. 

Стаття 220-1 була внесена до КК України згідно із Законом N 
629-VIII від 16.07.2015, яким пропонувалося встановити кримінальну 
відповідальність керівників та службових осіб банку за внесення 
неправдивих відомостей про вкладника, умисне пошкодження 
(знищення) бази даних про вкладників та/або створення обставин, що 
унеможливлюють ідентифікацію вкладника та унеможливлюють 
початок здійснення виплат. 

Метою прийняття зазначеного Закону було підвищення сум 
надходжень до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 
реалізації активів неплатоспроможних банків, прискорення початку 
виплат вкладникам, що мало зменшити соціальну напругу та 
підвищити довіру вкладників до банківської системи. Однак 
прийняття вказаного Закону не допомогло досягнути поставленої мети 
криміналізації діяння, передбаченого статтею 220-1 КК України. 
Відповідно до статистичних даних кількість зареєстрованих 
кримінальних правопорушень за вказаною статтею з 2015 року, коли 
дане діяння було криміналізоване, і до сьогодення складає 19 
проваджень, що свідчить про низький рівень суспільної небезпечності 
цього діяння та про необхідність декриміналізувати його. 

Для розгляду питання декриміналізації статті 220-1 КК України 
необхідно врахувати критерії, викладені у правовій позиції Великої 
Палати Конституційного Суду України від 27.10.2020 року у справі 
№1-24/2020(393/20). Відповідно до зазначеної позиції криміналізація 
того чи іншого діяння має бути обумовлена певними факторами, серед 
яких виокремлюють значну суспільну небезпеку діяння, поширення 
аналогічних діянь у суспільстві, неефективність інших галузевих 
правових засобів впливу на зазначені діяння та неможливість 
успішності боротьби з діянням менш репресивними методами. 

Значна суспільна небезпека є першим критерієм криміналізації 
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діяння. Характер суспільної небезпечності визначається характером 
діяння, його об’єктивними ознаками: місцем, часом, обстановкою, 
способами й засобами його вчинення, характером суспільно 
небезпечних наслідків, а також формою вини, мотивом та метою 
діяння. Ступінь суспільної небезпечності кримінального 
правопорушення – це її кількісна характеристика, що визначається 
інтенсивністю посягання і, перш за все, обсягом шкоди, яка 
заподіюється діянням охоронюваним кримінальним законом 
суспільним відносинам чи ставить їх під загрозу заподіяння такої 
шкоди. Вважаю, що дане кримінальне правопорушення не становить 
значної суспільної небезпеки, оскільки шкода, що заподіюється 
суспільним відносинам, які виникають у сфері господарської 
діяльності не є істотною.  

Враховуючи кількість зареєстрованих кримінальних 
правопорушень за статтею 220-1 КК України, а саме 19 проваджень за 
7 років, можна наголосити на невідповідності цієї статті другому 
критерію криміналізації - поширення аналогічних діянь у суспільстві, 
хоча зазначений критерій вважається спірним, оскільки не завжди 
непоширеність певних протиправних діянь є підставою для їх 
декриміналізації. 

Третім та четвертим критерієм криміналізації діяння є 
неефективність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені 
діяння  та неможливість успішної боротьби з діянням менш 
репресивними методами. Можна зазначити, що цілком доречно було б 
віднести склад, передбачений статтею 220-1 до адміністративних 
правопорушень. Наприклад, глава 12 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП) містить багато 
статей присвячених адміністративним правопорушенням у галузі 
фінансів і підприємницької діяльності, серед яких можна виділити 
статтю 166-5, яка встановлює відповідальність за порушення 
банківського законодавства, законодавства у сфері державного 
регулювання ринків небанківських фінансових послуг, валютного 
законодавства, законодавства, яке регулює переказ коштів в Україні, 
нормативно-правових актів Національного банку України або 
здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників 
чи інших кредиторів банку.   

Аналіз диспозиції статей 166-5 КУпАП та 220-1 КК України не 
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мають суттєвих відмінностей, що могли б сприяти криміналізації ст. 
220-1, тому цілком можливо наголосити на можливості боротьби з 
цим діянням менш репресивними заходами, зокрема, притягненням до 
адміністративної відповідальності, що буде сприяти спрощенню 
порядку розгляду справ в сфері  виконання банком своїх фінансових 
зобов’язань.  

Необхідно зазначити також на тому, що Проект КК України 
станом на 29.09.2022 року не містить статті, що передбачала б 
відповідальність за вказані діяння, що свідчить про врахування 
законодавцями відсутності підстав для криміналізації розглянутої 
статті. 

Отже, можна зробити висновок, що наявні усі підстави для 
виключення статті 220-1 КК України з тексту закону про кримінальну 
відповідальність, оскільки вона не відповідає критеріям 
криміналізації, які були викладені Конституційним Судом України. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 
кримінального права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Зайцев О. В.  
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Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет прокуратури, 3 курс, 9 група 
 

ВІДМЕЖУВАННЯ МАРОДЕРСТВА  
ВІД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

ПРОТИ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
Повномасштабна війна, що спалахнула 24 лютого 2022 року та 

введення воєнного стану спричинили багато негативних наслідків у 
всіх сферах життєдіяльності суспільства. Скрутне матеріальне 
становище, викликане погіршенням рівня економіки та зниженням 
рівня життя, усе частіше спонукає громадян до вчинення 
кримінальних правопорушень проти власності. Але на практиці дуже 
часто зустрічається певна підміна понять, нерідко у соціальних 
мережах можна зустріти дописи, де громадяни здійснюють самосуд 
особам, які вчинили кримінальні правопорушення проти власності, 
називаючи таких людей мародерами. Ці помилкові твердження 
виникають саме через неповне розуміння поняття мародерства та 
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відмежування його від кримінальних правопорушень проти власності. 
З огляду на це вважаємо за необхідне провести аналіз та порівняльну 
характеристику зазначених вище правопорушень. 

Поняття мародерства чітко регламентовано ст. 432 КК України. 
Мародерством є «викрадення на полі бою речей, що знаходяться при 
вбитих чи поранених». Крадіжкою законодавець називає «таємне 
викрадення чужого майна», дане визначення випливає із змісту ст. 185 
КК України. Водночас, вчинення крадіжки в умовах воєнного стану є 
кваліфікованим складом. У чому ж різниця даних правопорушень і як 
їх можна відрізнити? Пропонуємо провести порівняльний аналіз 
даних складів правопорушень за наступними ознаками: 

1. Суб’єкт правопорушення. Суб’єкт мародерства є спеціальним, 
лише військовослужбовці можуть бути суб’єктами даного 
кримінального правопорушення. Так, згідно зі ст. 1 Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу», військовослужбовець 
– це особа, яка проходить військову службу. Важливо зазначити, що 
притягнути до відповідальності за мародерство можна 
військовослужбовця будь-якого збройного формування будь-якої 
країни. Окрім цього, ч.2 ст. 402 КК України містить перелік осіб, які 
можуть нести відповідальність за вчинення військових кримінальних 
правопорушень. «За відповідними статтями цього розділу несуть 
відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби 
безпеки України, Державної прикордонної служби України, 
Національної гвардії України та інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної 
служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом». 
Також відповідно до цієї статті, члени терористичних угрупувань не є 
суб’єктом злочину, вони несуть відповідальність за вчинені злочини 
відповідно до статей Розділу VI «Злочини проти власності». Водночас 
суб’єктами кримінальних правопорушень проти власності вчинених в 
умовах воєнного стану, може бути фізична осудна особа, яка вчинила 
кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до 
Кримінального кодексу може наставати кримінальна відповідальність. 
Таким чином, вирішуючи питання про кваліфікацію правопорушення, 
треба виходити із того, що суб’єктом мародерства може бути 
виключно військовослужбовець. 
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2. Місце правопорушення, як ознака об’єктивної сторони. 
Місцем вчинення мародерства, як зазначається в ст. 432 КК України, є 
поле бою. Водночас, чинне законодавство досі не містить визначеної 
дефініції даного поняття, через що виникають проблеми під час 
кваліфікації діянь. У цьому розумінні, слід погодитися із С. С. 
Ковальовою, яка наголошує на існуванні проблеми щодо 
законодавчого визначення поняття «поле бою» і необхідності 
додаткового вивчення серед науковців, роз’яснення з боку Пленуму 
Верховного Суду України чи найшвидшого розгляду даного 
визначення Верховною Радою України та прийняття нового НПА чи 
внесення змін до вже діючих, де б роз’яснювалось, що є «полем бою». 

3. Ще однією характерною ознакою, що дозволяє відмежувати 
мародерство від кримінальних правопорушень проти власності є стан 
осіб, на власність яких здійснено посягання. Об’єктивна сторона 
мародерства передбачає викрадення на полі бою речей саме у вбитих 
чи поранених. Отже, не буде кваліфікуватися діяння за статтею 432 
КК України в тому разі, якщо особи, на власність яких здійснено 
посягання, є здоровими та неушкодженими. У такому випадку, матиме 
місце одне з кримінальних  правопорушень  проти власності, вчинене 
під час воєнного стану. 

4. Предмет мародерства. До предмета мародерства ми можемо 
віднести лише приватне майно вбитих чи поранених. Тобто склад 
мародерства не включає викрадення на полі бою документів, що 
містять відомості військового характеру, боєприпасів, зброї, інших 
предметів, які придатні для їх використання під час військових дій. У 
той час, як при крадіжці предметом може бути не лише приватне 
майно, а й вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухові речовини та інше. 

Проаналізувавши склади мародерства та кримінальних 
правопорушень проти власності під час воєнного стану, необхідно 
звернути увагу на високу суспільну небезпечність даних 
кримінальних правопорушень. Оскільки після початку 
повномасштабної війни збільшилась кількість вчинення всіх 
зазначених вище протиправних діянь, постало питання про 
необхідність юридичної реакції на ці явища. Тож, у зв’язку із цим, 
було прийнято Закон України від 03.03.2022 «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 
мародерство» №2117-IX. Окрім збільшення меж покарання за 
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мародерство, законодавець також вніс зміни до статей, що 
передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення проти 
власності, а саме відбулося доповнення складів кримінальних 
правопорушень, передбачені у статтях 185, 186, 187, 189, 191 КК 
України, кваліфікуючою ознакою – вчинення в умовах воєнного а бо 
надзвичайного стану. Таким чином, посилення відповідальності за 
вчинені діяння має на меті протидіяти цим кримінальним 
правопорушенням саме під час воєнного стану. 

Яскравим прикладом із судової практики, що дозволяє нам 
зрозуміти різницю між мародерством та кримінальними 
правопорушеннями проти власності, є вирок Приморського районного 
суду м. Одеси у справі №522/8119/22. Винний, проходячи військову 
службу під час мобілізації у військовій частині, знаходячись у 
приміщенні торгівельної зали магазину, де помітив полиці з м`ясними 
та рибними товарами, якими вирішив заволодіти. Маючи намір на 
вчинення крадіжки чужого майна та переслідуючи ціль незаконного 
збагачення, впевнившись що його дії залишаються непомітними для 
оточуючих, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного 
часу, ОСОБА_1 взяв з полиць продукти. У судовому засіданні 
обвинувачений ОСОБА_1 визнав себе винним у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185. Отже, 
незважаючи на той факт, що це правопорушення було вчинене 
військовослужбовцем під час воєнного стану, його не можна 
кваліфікувати як мародерство, оскільки воно було вчинене не на полі 
бою та не щодо речей ранених чи померлих осіб.  

Отже, у сучасних реаліях дуже важливим є розмежування 
мародерства та кримінальних правопорушень проти власності під час 
воєнного стану.  Для кваліфікації діянь за статтею 432 КК України 
необхідно, щоб майнове кримінальне правопорушення було вчинено: 
1) військовослужбовцем; 2) на полі бою; 3) щодо речей убитих чи 
поранених. Саме ці ознаки надають нам підстави для розмежування 
мародерства від кримінальних правопорушень проти власності та 
запобігти підміні понять, яка дуже часто зустрічається в соціальних 
мережах та дезінформує громадян. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, доцент кафедри 
кримінального права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Зайцев О. В. 
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ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Наразі перед світовою спільнотою стоїть виклик щодо 

подолання глобальної енергетичної кризи, спричиненою збройною 
агресією РФ. Відзначимо, що уряди багатьох країн намагаються 
віднайти шляхи зменшення залежності від російських поставок газу і 
в той же час оптимізувати політику прискореного переходу на 
технології чистої енергії, а саме: впровадження системних заходів, 
спрямованих на підвищення енергоефективності, декарбонізацію 
енергетичного сектору та розвиток відновлюваної енергетики задля 
поетапної відмови від викопного палива та обмеження глобального 
потепління на рівні 1,5 °С. 

Наголосимо, що військова агресія проти України загострила 
екологічні проблеми, що існували до 24 лютого 2022 року та створила 
комплекс нових. Серед іншого, під загрозою повного знищення 
опинилась зелена енергетика України, що створювалась саме для 
збереження клімату та убезпечення навколишнього довкілля. Як 
зазначає А. П. Гетьман, національне екологічне законодавство довгий 
час не переймалось проблемами зміни клімату, наукові дослідження 
стосувались здебільшого екологічним суспільним відносинам. 
Ситуація змінилась з прийняттям Рамкової конвенції Організації 
Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї. 
У 2015 році провідні країни світу підписали Паризьку угоду. Україна, 
як сторона угоди, зобов’язана зробити свій національно-визначений 
внесок у боротьбі зі змінами клімату.  

У 2019 році прийнято Закон України «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 
року». В якому передбачалось, зведення до екосистемно прийнятних 
рівнів залежність від використання невідновлювальних природних 
ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища. 
Частка відновлювальних джерел енергії (включно з гідрогенеруючими 
потужностями та термальною енергією) повинна була досягнути 17% 
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до 2030 року. Із початком бойових дій по всій території України, 
очевидною стала необхідність модернізації державної екологічної 
політики та цілей її розвитку. Станом на листопад 2022 року, 30% 
сонячної та понад 90% вітряної генерації знищені внаслідок російської 
агресії, виведено з ладу 50% теплових потужностей. За цих умов чи не 
єдиним джерелом енергії в України наразі є ядерна енергетика і 
теплова енергетика. За 30 років будівництва національної 
енергетичної системи, вперше українська ядерна енергетика отримала 
довгострокову концепцію свого розвитку лише 30 січня 2021 року з 
введенням у дію рішення РНБО України від 29 січня «Про заходи з 
нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості». На 
виконання цього рішення, Кабінет Міністрів України розробив 
Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку 
атомно-промислового комплексу на період до 2026 року. Основна 
увага рішення РНБО та Концепції є вирішення питання національної 
безпеки у власному забезпеченні атомної промисловості ядерним 
паливом, а також дотримання екологічних стандартів видобутку 
уранових об’єктів.  

Україна має одну з найбільших у Європі галузей використання 
ядерної енергії, її довоєнна частка в загальнодержавній електромережі 
складала до 51% споживання. Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
встановлює найдешевший тариф на відпуск електричної енергії та 
виробництво теплової енергії, вироблених на атомних 
електростанціях, що є головним аргументом збереження та розвитку 
цієї галузі. Але використання атомної енергії є дискусійним в 
розвинених країнах з точки зору безпеки та в контексті побудови 
нової екологічної економіки.  

У грудні 2019 року Європейська комісія Європейського Союзу 
оголосила новий план по боротьбі з кліматичними змінами – European 
Green Deal, який передбачає досягнення нейтрального рівня 
карбонових викидів до 2050 року, та скорочення викидів до 55% від 
рівня 1990 року без скорочення економічного зростання. 
Переглядаючи власну директиву від 11 грудня 2018 року, Комісія 
прагнула збільшити поточну ціль до принаймні 40% відновлюваних 
джерел енергії в загальному енергетичному балансі ЄС до 2030 року. 
Військова агресія Росії поставила під загрозу виконання цього 
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амбітного проекту через ненадійність постачання основного ресурсу 
теплоенергетики – природнього газу. Країни Європейського Союзу 
змушені переглянути відношення до атомної енергетики та темпи 
зеленого переходу.  

Актуальним є досвід Федеративної Республіки Німеччини. У 
рамках плану відмови від ядерної енергетики від 2011 року з шести 
активних атомних електростанцій припинили роботу три. У 2022 році, 
відповідно до плану, Німеччина повинна була повністю відмовитись 
від атомної енергетики, але такі дії були переглянуті. Роботу 
підключених реакторів було продовжено до 2023 року задля 
подолання енергетичної кризи та недопущення економічного колапсу. 

До початку повномасштабної війни забезпечення 
рентабельності електрогенерації за рахунок відновлювальних джерел 
здійснювалось завдяки механізму «зеленого» тарифу. Його сутність 
полягала у закупівлі, за цінами вище ринкових, електроенергії у 
виробників зеленої енергії. Але в листопаді 2021 року загальна сума 
боргу держави перед виробниками електроенергії з відновлюваних 
джерел перевищила 25 млрд грн. Відповідно до проєкту Державного 
бюджету 2023 року, 98% видатків спрямовуються на оборону та 
національну безпеку, що ставить під загрозу виконання зобов’язань за 
зеленим тарифом. 

Під час повоєнного відбудування є необхідним оновити 
Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період 
до 2030 року (далі – Стратегія), узгодити її із Планом відновлення 
України. Відповідно до Звіту Світового банку від 2021 року «Оцінка 
впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку зі зміною 
клімату», серед сценаріїв зміни клімату, найгіршим передбачено 
підвищення середньої температури на понад 4.3°С до 2100 року – 
майже в три рази вище за цільовий показник Паризької угоди. У 
зв’язку з руйнацією зеленої енергетики, знищення екосистеми країни, 
спостерігається, що цей сценарій стає релевантним для екологічною 
дійсності України.  

З метою сповільнення зміни кліматичних умов, доцільним є 
запропонувати включення до Плану відновлення України та Закону 
України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2030 року» наступних положень про 
надання: податкових пільг суб’єктам господарювання в галузі зеленої 
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енергетики; пріоритетних експортних квот постачання зеленої 
енергетики до Європейського Союзу. Джерелом компенсації зеленого 
тарифу, окрім зазначеного, повинно також стати збереження 
електроенергії на атомних станціях. З цією метою необхідно 
переглянути положення вищезазначеної Стратегії в частині 
зменшення виробництва електричної енергії на атомних 
електростанціях через потенційні обмеження постачання водних 
ресурсів. Можливість цього простежується з актуалізацією Водної 
стратегії Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України в частині створення планів використання водних ресурсів на 
потреби атомної електрогенерації. При дотриманні міжнародних 
стандартів експлуатації, атомні станції не становлять небезпеки та є 
допустимим інструментом для досягнення мети нульового викиду 
карбонових речовин. Запропоновані рішення сприятимуть 
збереженню зеленої енергетики, поверненню довоєнних темпів її 
росту, що є основою кліматичної політики України. 

Науковий керівник: д.ю.н., професорка, доцентка кафедри 
екологічного права Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Анісімова Г.В. 
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ЩОДО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ст. 203-1 КРИМІНАЛЬНОГО 
КОДЕКСУ УКРАЇНИ: АСПЕКТ PRO  В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Питання криміналізації конкретного суспільного діяння є досить 

складним питанням у процесі правотворчості, оскільки потребує 
врахування низки обставин, зокрема поширеності таких діянь у 
суспільстві, ступеню та характеру суспільної небезпечності. 
Повсякчас діяння, що законодавець визнає як кримінальні 
правопорушення, втрачають свою суспільну небезпечність з огляду на 
плин та зміни суспільного життя, а тому виникає питання щодо 
внесення змін до Кримінального кодексу України (надалі – КК 
України), з метою декриміналізації. Не винятком є склад 
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кримінального правопорушення, передбачений статтею 203-1 КК 
України, що закріплює відповідальність за незаконний обіг дисків для 
лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 
виробництва. 

КК України було доповнено статтею 203-1 згідно із Законом № 
2953-III від 17.01.2002, що визначає особливості державного 
регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з 
виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 
зчитування. Метою прийняття вказаного закону було адаптування 
законодавства до міжнародних договорів, ратифікованих ВРУ, у сфері 
захисту прав інтелектуальної власності та притягнення до 
відповідальності порушників. 

Прийняття вказаного Закону дало свої плоди, цьому 
підтвердження є статистичні дані. Так, кількість зареєстрованих 
кримінальних правопорушень за статтею 203-1 КК України за період з 
2002 до 2019 рр. складає 2864 проваджень. Такі дані свідчать про 
ефективність кримінально-правового регулювання у цій сфері. Однак 
суспільне життя, науково-технічний прогрес не стоїть на місці, а 
швидкими темпами змінюється, а тому виникає потреба у визначенні, 
чи дійсно досі діяння об’єктивної сторони є суспільно небезпечними. 

У процесі розгляду питання щодо декриміналізації має бути 
враховано низку критеріїв. Так, правовою позицією Великої Палати 
Конституційного Суду України у справі №1-24/2020(393/20) від 27 
жовтня 2020 року зазначено, що криміналізація конкретного вчинку 
людини можлива за умови, якщо це відповідає, зокрема, сукупності 
таких критеріїв: 1) значна суспільна небезпека діяння; 2) поширення 
аналогічних діянь у суспільстві; 3) неефективність інших галузевих 
правових засобів впливу на зазначені діяння; 4) неможливість 
успішності боротьби з діянням менш репресивними методами. 

Першим критерієм для криміналізації є значна суспільна 
небезпека діяння. Суспільна небезпечність діяння полягає в тому, що 
діяння заподіює чи створює реальну загрозу заподіяння істотної 
шкоди правам та свободам людини і громадянина, суспільним 
відносинам поставленим під охорону. Характер суспільної 
небезпечності діянь є різним і залежить від характеру відносин та 
соціальних цінностей, які страждають від протиправних посягань.  
Вважаємо, що суспільну небезпечність діянь за статтею 203-1 КК 
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України необхідно оцінювати через предмет даного кримінального 
правопорушення. Так, предметом є диски для лазерних систем 
зчитування, матриці, обладнання та сировина для їх виробництва.  

У сучасних умовах вказані об’єкти матеріального світу, 
повільно, але впевнено відходять на другий план, оскільки 
цифровізації та науковий прогрес замінює ті ж самі диски для 
лазерних систем зчитування іншими більш прогресивними 
предметами, а разом з цим кримінальна караність за виробництво, 
експорт, імпорт, тощо таких предметів нівелюється, оскільки 
необхідність вчиняти діяння, передбачені об’єктивною стороною, 
стосовно цих речей відпадає, а тому загроза спричинення істотної 
шкоди є малоймовірною.  

Тому підтвердження є статистичні дані, які описують другий 
критерій - поширення аналогічних діянь у суспільстві. Аналітичні 
матеріали свідчать, що щорічно кількість зареєстрованих 
кримінальних правопорушень стає нижчою. За 2018-2019 роки було 
лише розпочато 5 кримінальних проваджень. Помітний спад 
зареєстрованих кримінальних проваджень відбувся у 2013 році, коли 
кількість проваджень становила 92 в порівнянні з минулим роком, 
коли в реєстр було внесено 238 проваджень. Така щорічна зворотна 
геометрична прогресія свідчить про зниження суспільної 
небезпечності та необхідність декриміналізувати дане діяння. 

Вважаємо, що доречно перенести вказаний склад з рангу 
кримінально караних в ранг адміністративних правопорушень. По-
перше, з метою фінансової та процесуальної економії; по-друге, з 
метою пришвидшити розгляд даної категорії справ у більш 
спрощеному порядку, ніж у порівнянні з процедурою передбаченою 
КПК; по-третє, обсяг і зміст адміністративно-правових заходів та 
спрощений за процедурою порядок провадження адміністративних 
справ так само здатен убезпечити правоохоронювані суспільні 
інтереси. Отже, можна припустити про недотримання третього і 
четвертого критеріїв для криміналізації – неефективність інших 
галузевих правових засобів впливу на зазначені діяння; неможливість 
успішності боротьби з діянням менш репресивними методами.  
Переміщення з КК України в КУпАП допоможе уникнути зайвого 
застосування найсуворішого виду юридичної відповідальності, 
оскільки з урахуванням характеру діяння потрібні результати можуть 
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бути досягнуті застосуванням менш жорстких санкцій КУпАП. 
Крім цього, вважаємо слушним не включення до нового 

Кримінального Кодексу статті, що передбачала б відповідальність за 
вказані діяння. Аналіз книги шостої проекту КК України станом на 
29.09.2022 року, що містить в собі кримінальні правопорушення проти 
економіки, свідчить про врахування робочою групою з розвитку 
кримінального права зниження суспільної небезпечності вказаних 
діянь та відсутністю потреб для криміналізації їх. 

З огляду на вищевказане, вважаємо, що існують усі підстави для 
виключення статті 203-1 КК України з тексту закону про кримінальну 
відповідальність, оскільки відсутня суттєва суспільна небезпека 
діяння; непоширеність аналогічних діянь у суспільстві; ефективність 
інших галузевих правових засобів впливу; можливість успішної 
боротьби з діянням менш репресивними методами. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Зайцев О. В.  
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"BLACK SWANS" OF GLOBAL UNCERTAINTY AS 

DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN 
EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES OF UKRAINE 
The «European vector» of Ukrainian diplomacy is one of the 

priorities in the foreign policy of our state. In the document «The Main 
Directions of Ukraine's Foreign Policy», adopted by the Verkhovna Rada 
of Ukraine in 1993, it is emphasized that the perspective goal of Ukrainian 
foreign policy is Ukraine's membership in the European Communities, as 
well as Western European or Pan-European structures. 

The problem of relations between Ukraine and the European Union 
is very relevant in our time, because now our state is proving to the whole 
world with blood that European values are important for us. Ukraine has 
now been able to obtain the status of an official candidate for EU accession, 
and the fact that Ukraine's accession to the EU is long-term, multi-stage 
and distant is quite understandable. 
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However, Russia's invasion of Ukraine on February 24, 2022, which 
caused the biggest humanitarian crisis in Europe and Ukraine, in particular, 
since the Second World War, significantly complicated the terms of the 
partnership. 

The shocks caused by the war are affecting the EU economy both 
directly and indirectly, sending it down a path of lower growth and high 
inflation. Rapidly rising energy and food prices are adding to global 
inflationary pressures, undermining household purchasing power and 
prompting a faster-than-anticipated monetary policy response. In addition, 
slowing growth in the US amplifies the negative economic impact of 
China's strict zero-spread policy for COVID-19. 

The Russian-Ukrainian war (2022-..?) is clearly a «black swan» for 
global integration processes: both in terms of civilization and material 
values. It should be noted that according to the concept of Nassim Taleb, 
the «black swan» is a difficult to predict and rare historical event that has 
significant consequences. The author singles out three main criteria for a 
Black Swan type event: 1) the event is unexpected for experts, 2) the event 
has significant consequences, 3) after the occurrence of the event, a 
rationalistic explanation is found if it was expected. According to Nassim 
Taleb, almost all significant political events are Black Swans. Examples of 
Black Swans are the First World War, the collapse of the Soviet Union, the 
attack on September 11, 2001, etc. 

In the Russian-Ukrainian conflict, the speed and scale of changes are 
exceptional and uncertainty is extremely high. It is unclear how the military 
situation, political process, and countermeasures around the world will 
develop in the short and long term. However, there is already certainty that 
as a result of the negative impact of this crisis on the energy and food 
markets, «disruptions» will affect many countries in Europe and the whole 
world, leading to radical global uncertainty. Assessing the impact and 
consequences of war on global economic development is extremely 
difficult. 

On the agenda of the world, Europe and Ukraine, the formulation of 
problems with full awareness of the uncertainty that has turned into a rule: 
messy multipolarity, the scalability and variety of weapons, the growth of 
nationalism. To present this uncertainty, it is necessary to start with the 
solution of short- and medium-term failures, and then create scenarios of 
potential impact on livelihoods in the Eurozone. 
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And the main interested actors in this process will be Ukrainian 
entrepreneurs. After February 24, only 22% of companies in Ukraine work 
in a stable mode. More than half of them work partially, and the skin heel 
has stopped functioning. Half of the businesses require full or partial 
relocation, and 12% have already done so, and another 20% are in the 
process of moving. 62% of entrepreneurs have moved or plan to move their 
business to EU countries. It is obvious that expansion requires careful 
preparation and development of future business models: commensurate 
exports, integration into technological chains of foreign companies, use of 
national advantages, entry into international business through the use of 
state and regional opportunities: agreements, programs, quotas, etc. 

Thus, today the European integration of Ukraine is one of those 
issues of the life of the state, which concern not only officials and 
politicians, but also all citizens of our country. The desire to live «like in 
Europe» arose and strengthened among our compatriots from the first steps 
of Ukraine's independence. Membership in the EU for Ukraine provides 
political recognition, obtaining confirmation of possession of a high level 
of political, economic and civilized maturity, development and stability, i.e. 
returning to the community of European countries. And in the pursuit of 
European integration, Ukraine should now outline guidelines for limited 
uncertainty in order to avoid the general uncertainty of today's realities. 

Scientific adviser: PhD in Law, Associate Professor at the 
Department of European Union Law of the Yaroslav Mydryi National 
Law University Maryniv I.І. 
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ:  

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Крайня необхідність набуття Україною статусу члена 

Європейського Союзу обґрунтована наслідками вторгнення Россії, та 
порушення нею своїх зобов’язань стосовно Будапешського 
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меморандуму, як гаранта безпеки України, після набуття України 
неядерного статусу. А саме неповага до незалежності, суверенітету да 
встановлених кордонів України, застосування сили та використання її 
проти територіальної цілісності, а також проти політічної 
незалежності України, застосування економічного тиску проти 
України на газовому ринку. Збройне вторгнення та захоплення 
територій, проведення незаконних референдумів на окупованих 
територіях, визнання їх частиною територій Російської Федерації, на 
весь сучасний світ відомій, як країна-терорист. 

Наразі Збройні Сили України щодня доводять, що можуть 
подбати про безпеку українців та закордонних інвесторів. Бо важливо, 
щоб інвестори приходили в Україну вже сьогодні. Від цього залежить 
подальший розвиток країни та інфраструктури. І це буде найкращою 
відповіддю країні-терористу Російській Федерації на їх агресію.  

23 червня 2022 р. лідери 27-ми країн-членів ЄС ухвалили 
рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Про 
це повідомили на Урядовому порталі. Статус кандидата офіційно 
запускає процес набуття Україною членства в ЄС. 

Подальша підготовка до членства передбачатиме завершення 
загальної трансформації всіх сфер буття, що створюватиме умови, 
коли країна житиме за принципами Євросоюзу та його законами, які 
спрямовані на захист прав, свобод та інтересів кожного громадянина, 
а також економічного зростання бюджету країни.  

Статус кандидата до ЄС надає можливості отримання 
фінансової допомоги у трансформації суспільства, правової та 
правоохоронної системи, а також економіки на шляху до членства в 
ЄС, й триматиме євроінтеграційні реформи країни в пріоритеті. 

З часу свого заснування Європейський Союз поступово 
перетворився на один із найпотужніших політичних і фінансово-
економічних центрів сучасного світу, ключовий компонент 
новоствореної архітектури європейської безпеки, ядро системи 
європейських стандартів. 

Європейський Союз об’єднує країни на на основі спільних 
економічних, політичних і соціальних цілей. Країни Союзу твердо 
сповідують збалансований та стійкий, соціальний та економічний 
прогрес. Це досягається шляхом створення простору без внутрішніх 
кордонів, укріплення економічної та соціальної інтеграції й утворення 
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економічного і валютного союзу. Створення єдиного ринку для 500 
млн європейців забезпечує вільне переміщення людей, товарів, послуг 
та капіталу. Для України рух у напрямі європейської інтеграції – це 
питання ефективності її включення в існуючу систему розподілу 
функцій і ролей у сучасній світовій економічній і політичній системі. 
Активізація євроінтеграційних процесів означає також більш 
інтенсивне включення України в міжнародну співпрацю щодо 
врегулювання конфліктів і протидії новітнім загрозам міжнародній 
безпеці. 

Саме тому в умовах сьогодення євроінтеграційні процеси мають 
відбуватися у прискореному процесі. 

Обгрунтовано це не тільки зацікавленістю України у виході на 
європейські ринки та отриманням економічної допомоги для 
післявоєнної відбудови. В першу чергу європейська спільнота має 
показати на прикладі України, що кривава війна на знищення проти 
держав з європейськими цінностями та перспективами, а також проти 
спільного єднання, автократичні режими приречені на поразку. Усе 
вищевикладене дає можливість сформулювати висновок, згідно якого 
європейська інтеграція – це динамічний, безперервний процес 
розвитку національного законодавства у руслі політичних, соціальних 
та фінансово-економічних перетворень на основі сформованих 
стандартів забезпечення миру, безпеки, відгородження та захисту від 
країни агресора та загарбника, яка не спроможна співіснувати з 
іншими країнами Європейського світогляду в сучасному світі, та 
направляти свої сили на розвиток власної країни, а лише на 
руйнування та на занепад, як власної країни та культури так і 
простягає свої «криваві руки» на інших. А також ресурсного 
збалансування у рамках європейського цивілізаційного простору. 
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СТАМБУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ 
ВІД ҐЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

21 червня 2022 року Президент підписав Закон України № 2319-
ІХ «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із 
цими явищами» (далі – Стамбульська конвенція, Конвенція). 
Конвенцію ухвалено у 2011 році Комітетом Міністрів Ради Європи, 
однак процес ратифікації в Україні відбувався через роки. Досі 
Стамбульська конвенція викликає неабиякий резонанс та обговорення 
в суспільстві, тому дослідження її впливу на правове регулювання 
проблеми насильства за гендерною ознакою в Україні є актуальним та 
необхідним.   

У Стамбульській конвенції чітко вказано, що найбільше від 
насильства (яке може виявлятись у різних формах) потерпають жінки, 
дівчата та діти. Проте варто наголосити, що за положеннями 
Конвенції чоловіки та літні люди також можуть стати жертвами 
подібних діянь. Наприклад, за даними з офіційного веб-сайту 
Міністерства соціальної політики, щороку від насильства в Україні 
страждає понад 150 тисяч жінок. Так, за І півріччя 2021 року від жінок 
надійшло 86 955 звернень з приводу домашнього насильства (від 
чоловіків – 14 564; 1778 – від дітей). Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 1 
Конвенції, цілями цього міжнародного документу є захист жінок від 
усіх форм насильства й недопущення, кримінальне переслідування та 
ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства.  
Зокрема важливу увагу приділено розробці всеосяжних рамок, 
політики та заходів для захисту всіх жертв насильства стосовно жінок 
і домашнього насильства та надання їм допомоги. Однією із важливих 
умов протидії домашньому насильству та / або насильству за ознакою 
статі, у тому числі попередження нових випадків насильства, є 
ефективний законодавчий захист потерпілих.  

У 2017 році ухвалено Закон України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 № 2229-VIII, 
завдяки якому була приділена увага до кожного факту домашнього 
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насильства під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству. Варто також згадати Указ Президента від 21 
вересня 2020 року «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав 
осіб, які постраждали від такого насильства», метою якого є 
додержання гарантій із захисту прав та інтересів осіб, які постраждали 
від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також 
забезпечення належного реагування на випадки такого насильства. 
Можна з впевненістю сказати, що державна політика у сфері протидії 
домашньому насильству має позитивну тенденцію до покращення.  

Загалом має бути проведений суттєвий аналіз чинного 
законодавства та створено підґрунтя для імплементації невідомих 
українському законодавству положень. В контексті цього питання 
необхідно розглянути ключові аспекти, які не є належно 
опрацьованими і потребують подальшого нормативного закріплення.  

Неврегульованим залишається питання відповідальності за 
переслідування особи в Інтернеті, яке називають «сталкінг». З 2002 
року організація Stalking Resource Center (SRC) з США досліджує 
проблему такого роду переслідування. Наголошується, що сталкери 
зазвичай відстежують жертву, виявляють нездоровий інтерес до її 
життя через застосування прихованих носіїв, як-от камери чи трекери 
відстеження місцезнаходження, використовують різні форми 
шантажу: наводять чутки і використовують компрометуючі дані, 
втручаючись у приватне життя. 

У ст. 34 Конвенції зазначено, що Сторони мають вжити 
необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, 
щоб умисну поведінку, яка змушує потерпілих боятися за свою 
безпеку, було криміналізовано. Українське законодавство не містить 
положень щодо такого діяння й не визначає вид і міру покарання. 
Особи, які потерпають від переслідувань, знаходяться у вразливому 
становищі, адже отримати належну допомогу вони не можуть 
внаслідок відсутнього нормативного регулювання, що, як наслідок, 
унеможливлює притягнення винних до відповідальності. Наразі 
можливе лише застосування ст. 182 Кримінального кодексу України, 
яке стосується порушення недоторканості приватного життя. Варто 
наголосити, що провідні країни світу, як Німеччина, США, Велика 
Британія криміналізували поняття сталкінгу, тому подібний досвід в 



161 
 

контексті євроінтеграційних процесів має бути взятий до уваги 
законодавцем.  

У ст. 40 Стамбульської конвенції також визначено, що Сторони 
вживають необхідних законодавчих або інших заходів для 
забезпечення того, щоб будь-яка форма небажаної вербальної, 
невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру, метою 
або наслідком якої є порушення гідності особи, зокрема шляхом 
створення залякувального, ворожого, принизливого або образливого 
середовища, підлягала кримінальній або іншій юридичній санкції. Для 
цього використовується термін «харасмент», яке перекладається як 
сексуальне домагання. Протидія сексуальним домаганням, які можуть 
мати місце у відносинах підпорядкування, передбачена ст. ст. 22, 23 
Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків». Проте у цьому нормативному акті закріплена 
відповідальність у контексті службових, трудових або матеріальних 
взаємин. Деталізовано це положення у ст. 154 Кримінального кодексу 
України, проте не визначено, за яких умов те чи інше діяння 
визнається «сексуальним домаганням». Порушення гідності та 
статевої недоторканості особи стається не тільки на робочому місці, 
тому впровадження такого поняття в чинне законодавство забезпечить 
необхідний юридичний захист потерпілих осіб.  

У Преамбулі Стамбульської конвенції визнаються триваючі 
порушення прав людини під час збройних конфліктів, які зачіпають 
цивільне населення, особливо жінок, у формі поширеного або 
систематичного зґвалтування та сексуального насильства, а також 
можливість збільшення насильства за гендерною ознакою як під час 
конфліктів, так і після них. Масові випадки сексуального насильства, 
пов’язаного зі збройним конфліктом, є актуальним для України в 
контексті повномасштабного військового вторгнення рф 24 лютого 
2022 року. Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних 
Націй з прав людини відстежує кількість протиправних діянь щодо 
жінок, дівчат і чоловіків, хоча наразі складно оцінити масштаби 
сексуального насильства. Про цей вид злочину, як і раніше, мало 
повідомляється, зокрема, через стигму та обмежений доступ до 
послуг, що виник внаслідок поточної безпекової ситуації. 

Станом на 27 вересня 2022 року офіційно підтверджено 43 
випадки сексуального насильства, більшість з яких були скоєні 
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збройними силами рф. Вони сталися в різних регіонах України, 
зокрема, зафіксованими є випадки в Київській та Чернігівській 
областях. Сексуальне насильство щодо жінок і дівчат здебільшого 
вчинялося в житлових районах, окупованих збройними силами рф, 
поблизу військових позицій, тоді як сексуальне насильство щодо 
чоловіків було, зазвичай, складовою катувань і жорстокого 
поводження, які застосовувалися під час тримання у місцях 
несвободи. 

У ст. 438 Кримінального кодексу України встановлено, що 
порушення законів та звичаїв війни є караним діянням. Задля 
імплементації положень Конвенції, питання сексуального насильства 
має бути належно деталізовано такими поняттями як «зґвалтування», 
«примусова вагітність», тощо. Це забезпечить належне притягнення 
винних військовослужбовців до відповідальності за злочини, вчинені 
за гендерною ознакою.  

Зважаючи на тимчасову окупацію територій та триваючу 
збройну агресію виконання Україною зобов’язань, передбачених 
Стамбульською конвенцією, на тимчасово окупованих територіях, в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, не гарантується до 
повного відновлення конституційного ладу України на цих 
територіях.  

У Законі України про ратифікацію Конвенції від 20 червня 2022 
№ 2319-IX зазначено, що Україна не розглядає жодне з положень 
Конвенції як таке, що зобов’язує її до зміни Конституції України та 
Сімейного кодексу України, інших законів України щодо інститутів 
шлюбу, ciм’ї та усиновлення, а також таке, що втручається в право 
батьків виховувати своїх дітей на власний розсуд. 

Зважаючи на наведені вище факти, можна дійти висновку, що 
Конвенція має позитивний вплив на нормотворчу діяльність в Україні 
в сфері реагування та запобігання усім формам насильства за 
гендерною ознакою. Стамбульська конвенція є не тільки важливим 
інструментом захисту вразливих категорій населення, але й засобом 
вдосконалення нормативно-правових актів, які охоплюють охорону 
прав та законних інтересів осіб, на яких поширюється її дія.  

Науковий керівник: доктор філософії в галузі права, 
асистент кафедри конституційного права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка Матат А.В. 
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Лось А. С., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
факультет адвокатури, 1 курс магістратури, 5 група 

 
ДО ПИТАННЯ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ  

ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАГОТІВЛІ МАТЕЛОБРУХТУ  
ТА ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ 

Без усякого сумніву, криміналізація як законодавче визнання 
тих чи інших діянь злочинним та встановлення за їх вчинення 
кримінальної відповідальності має супроводжуватись конститутивним 
для таких правових процесів критерієм – обґрунтованістю. Зміст 
цього критерію свого часу розкрив Конституційний суд України у 
своєму рішенні № 13-р/2020 від 27.10.2020, визначивши, що 
криміналізація конкретного вчинку людини можлива за умови, якщо 
це відповідає, зокрема, сукупності таких складових: значна (суттєва) 
суспільна небезпека діяння; поширення аналогічних діянь у 
суспільстві; неефективність інших галузевих правових засобів впливу 
на зазначені діяння; неможливість успішної боротьби з діянням менш 
репресивними методами. Відповідно до вищезазначеного, будь-які 
пропозиції щодо декриміналізації певних протиправних діянь повинні 
враховувати критерії, що свідчать про обґрунтованість такої 
декриміналізації.  Однією зі статей Кримінального кодексу України 
(надалі – КК України), що могла б принаймні частково відповідати 
тим умовам, за дотримання яких певне діяння може бути виведене з 
поля криміналізації, є стаття 213 – порушення порядку здійснення 
заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом. 

Щодо критерію значної (суттєвої) суспільної небезпечності 
діяння варто зазначити про таке. Статтю 213 КК України було 
прийнято в межах ще першої редакції КК України (2001 рік), що, було 
цілком обґрунтовано станом на той момент, зокрема, з огляду на 
існування значних проблем для держави, пов’язаних з незаконним 
вивезенням металів з її території, що в свою чергу значним чином 
було викликано зупинкою та так званим «розпилом» ряду великих 
підприємств, які функціонували на території України ще за часів 
Радянського Союзу. Також, окремою мотивацією законодавця з 
прийняття вищезгаданої статті кримінального закону виступив той 
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факт, що одним з головних товарів, які експортуються Україною є 
саме залізна руда та металовироби напівсировинного рівня обробки; 
зокрема, за даними S&P Global Platts станом на 21 січня 2022 року 
наша держава є п’ятим найбільшим експортером залізної руди у світі. 
Вищезгадане в свою чергу свідчить про підвищену суспільну 
небезпечність порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту 
та операцій з металобрухтом. Водночас, проти вищезгаданого 
висновку можуть виступати два фактори: по-перше, відбулась зміна 
відносин з обігу металів у порівнянні, з тими, які існували 20 років 
назад. Зокрема, проблематика розкрадання майна підприємства (а 
особливо різного роду металевих конструкцій, механізмів, 
устаткування тощо) перестала бути актуальною, зокрема, з огляду на 
відновлення роботи таких підприємств або, на жаль, їх повне 
знищення. По-друге, мотивація законодавця щодо криміналізації 
такого діяння перш за все була спрямована на обмеження обігу 
металів саме за межі митної території України, адже очевидним є те, 
що саме такий обіг має найбільшу суспільну небезпечність для 
держави загалом. В свою чергу, здійснення обігу металобрухту без 
відповідної реєстрації та без отримання дозвільних документів, що, 
зокрема, передбачає диспозиція статті 213, очевидно має менший 
рівень суспільної небезпеки, адже наслідком такого діяння далеко не 
завжди виступає вивезення такого металу поза митним контролем 
України. Тому більш обґрунтованим було б обмеження диспозиції 
статті 213 діянням, пов’язаним саме з незаконним вивезенням металу 
за межі території України.  Актуальність такого підходу окремо 
підтверджується доданою до кримінального закону у 2018 році 
статтею 201-1 КК України, відповідно до якої обмежується 
незаконний обіг ще одного стратегічного ресурсу України – лісо- та 
пиломатеріалів, а особливо т.з. «кругляка». Диспозиція статті 
стосується конкретно переміщення таких ресурсів поза митним 
контролем України, але аж ніяк не здійснення лісозаготівельних робіт 
без відповідної реєстрації та проходження дозвільних процедур.  

Щодо визначеного Конституційним Судом України другого 
критерію криміналізації, а саме поширення відповідних діянь у 
суспільстві, то варто зазначити, що відповідний критерій є досить 
спірним, адже далеко не завжди непоширеність певних протиправних 
дій є підставою для декриміналізації (прикладом може виступити 
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стаття 111 КК України (державна зрада), за якою вироки щодо 
притягнення особи до кримінальної відповідальності до початку війни 
з російською федерацією ухвалювались не часто). Так само і значна 
поширеність певних діянь без визначення їх суспільної небезпечності 
для криміналізації як достатньої – не може бути підставою для їх 
криміналізації, адже ряд складів адміністративних правопорушень 
(куріння в громадському місці, порушення правил дорожнього руху 
тощо) здійснюється їх суб’єктами набагато частіше, ніж левова частка 
кримінальних правопорушень, водночас, з огляду на явно нижчу 
суспільну небезпечність, такі склади адміністративних 
правопорушень не криміналізуються законодавцем. Відповідно, з 
огляду на те, що суспільна небезпечність згаданого кримінального 
правопорушення є низькою, що було доведено в межах попередніх 
абзаців цієї роботи, можна говорити про невідповідність 
криміналізації такого діяння другому критерію декриміналізації, 
визначеного Конституційним Судом України.  

Третім та четвертим критерієм криміналізації діяння є 
неефективність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені 
діяння  та неможливість успішної боротьби з діянням менш 
репресивними методами. Щодо цього перш за все варто зазначити, що 
здійснення більшості видів господарської діяльності, зокрема і таких, 
що вимагають отримання суб’єктом відповідних дозвільних 
документів, без відповідної реєстрації не є криміналізованими 
українським законодавством; такі діяння охоплюються статтею 164 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – 
КУпАП). В контексті розглядуваної тематики хочеться зупинитись на 
статті 164-10 КУпАП – порушення законодавства, що регулює 
здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, яке 
відповідно до диспозиції такої статті має здійснюватися саме 
суб’єктом господарювання. Наявність згаданої статті в межах КУпАП 
наводить на такі висновки: по-перше, умовою для криміналізації 
відповідного діяння є незареєстрованість відповідного суб’єкта 
суб’єктом господарювання, водночас у чому виявляється суспільна 
небезпека саме такої обставини – є не зрозумілим. по-друге, 
відповідна діяльність, що здійснюється саме суб’єктом 
господарювання, але з порушенням законодавства, що регулює 
здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, на 
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думку законодавця не є кримінально караною, хоча, за умови 
реєстрації відповідного суб’єкта правопорушенням суб’єктом 
господарювання, вірогідність вивезення металу за межі митної 
території України не знижується. Два вищезгадані фактори свідчать 
про те, що диспозиції статей 164-10 КУпАП та 213 КК України не 
мають настільки суттєвих відмінностей, які б свідчили про 
необхідність криміналізації останньої, що свою чергу може свідчити 
про можливість боротьби з відповідними діянням і менш 
репресивними заходами, зокрема, притягненням відповідних суб’єктів 
до адміністративної відповідальності.  

Проектом КК України у редакції станом на 29.09.2022 
порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з 
металобрухтом як окремий склад злочину не визначається, водночас 
порушення порядку здійснення господарської діяльності є 
кримінальним проступком.  

З огляду на вищезазначене, стаття 213 КК України не відповідає 
усім критеріям криміналізації, які були визначені Конституційним 
Судом України, водночас, обмеження її диспозиції щодо діянь саме з 
вивезенням металобрухту поза митним контролем України могли б 
свідчити про набагато вищий рівень обґрунтованості криміналізації 
вищезгаданого діяння, з огляду на збереження необхідності 
особливого контролю за експортом одного з найбільш стратегічних 
ресурсів України. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Зайцев О.В. 

 
Михайлова І. С., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет прокуратури, 4 курс, 16 група 
 

ІННОВАЦІЙНЕ ІНВЕСТУВАННЯ  
В УМОВАХ ДЕРЖАВНО - ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Однією із економіко-правових форм інвестування, що 
здійснюється задля впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу у виробництво і соціальну сферу з метою досягнення 
певного соціально-економічного ефекту виступає інноваційне 
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інвестування, яке має особливе значення та свій спеціальний правовий 
режим.  

Правова природа поняття «інвестування» розглядається у двох 
аспектах, зокрема, законодавче закріплення у ст. 1 Закону України 
«Про інвестиційну діяльність» зазначає, що під інвестиціями слід 
розуміти всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 
результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається 
соціальний ефект. У доктринальних працях поняття «інвестиція» 
охоплює майно (майнові та речові права) та інтелектуальні цінності, 
які мають грошову оцінку та вкладаються в об’єкти господарської 
діяльності та інших сфер суспільного життя (науку, культуру, охорону 
здоров’я та ін.). 

Досліджуючи наведені визначення та нормативні поняття, 
робимо висновок, що однією з головних та визначальних 
характеристик інвестиції є її інтелектуальна складова, яка полягає у 
майновому втіленні чи грошовій оцінці. 

Об’єкти інноваційних відносин наділені певними 
властивостями, серед яких особливо виділяється технологія як 
специфічний об’єкт суспільних відносин, здатний кардинальним 
чином змінити існуючий спосіб виробництва.  

Спеціалізований індивідуальний підхід до формування 
правового режиму використання технології, дає змогу вирішити 
питання складності та неоднозначності її внутрішньої природи. На 
думку науковців В. Пантелєєва та В. Наумова слід звернути увагу на 
правову модель, яка пов’язана з об’єктами права інтелектуальної 
власності, а саме поняття «синтезованого» або «синтетичного» об’єкта 
правового регулювання, зокрема, до такої категорії також відносять 
об’єкти правового регулювання, які являють собою захищені 
відповідними правовими механізмами абсолютно повноцінні об’єкти 
правовідносин.  

Зважаючи на те, що технологія розглядається як синтезований 
об’єкт права інтелектуальної власності, маючи синтетичний характер. 
Являє собою системне поєднання об’єктів права інтелектуальної 
власності, що визначає найбільш істотні характеристики 
технологічного процесу виробництва товарів чи надання послуг, 
полягає в подальшому розробленні та вдосконаленні таких об’єктів, 
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які включають конкретні шляхи його комерціалізації та отриманий 
досвід використання.  

Головною ознакою інвестиції є її інтелектуальна складова, яка 
притаманна і технології. Оскільки остання виступає різновидом 
інтелектуального продукту, аналогічно робимо висновок, що 
технологія може виступати і в ролі інвестиції. Зокрема, визначаючи 
технологію особливим об’єктом господарських правовідносин, 
передусім необхідно зазначити, що сферою втілення технології як 
окремого об’єкта правового регулювання має стати виробничий 
сектор економічних відносин, тобто, іншими словами, сфера 
господарювання – господарські правовідносини. 

Аналізуючи чинне законодавство України, можна побачити, що 
суспільні відносини, які виникають з приводу створення, втілення та 
передавання прав на технологію, існують у межах правового 
регулювання інноваційного права та законодавства, яка виступає 
відповідною складовою частиною господарського права України.  

Отже, завдяки наявності визначальних характеристик 
інтелектуальної та майнової складових технологія наділяється 
абсолютно усіма необхідними ознаками для того, аби виступати як 
інвестиції.  

В умовах сучасної ринкової економіки основним завданням є 
з’ясування сутності змісту публічно-приватного партнерства в 
інноваційній сфері, у аспекті формування на основі оптимальних 
правових форм його реалізації, розроблення підходів задля 
вдосконалення та належного нормативно-правового забезпечення. 

Публічно-приватне партнерство, як правовий інститут, є як 
ніколи потрібним та затребуваним на практиці, бо такий механізм 
націлений на реалізацію потужних та за своєю природою значимих 
інвестиційних проєктів не тільки у сфері господарювання, а й таких 
сферах, як соціальних, економічних та ін. Однак, публічно-приватне 
партнерство у сфері господарської діяльності не відіграє роль 
постійного та значущого елементу, зокрема, це пояснюється тим, що 
на сьогодні дана правова модель містить у своєму змісті дисфункції, 
що у свою чергу ставить завдання – подолати певні неточності під час 
вдосконалення чинного господарського законодавства України. 

Сутність публічно-приватного партнерства, як об’єкта 
господарсько-правової політики та інструмента економічної політики 
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держави, полягає у виявленні найбільш оптимальних форм взаємодії у 
сфері господарської діяльності між публічним та приватним 
партнером, яке у свою чергу ставить за мету отримання ефективного 
суспільно-економічного результату публічного значення. Головною 
метою публічного партнера в публічно-приватному партнерстві є 
отримання доходу або соціально-економічного ефекту, а приватний 
партнер вступаючи у таке партнерство переслідує мету, у вигляді 
реалізації як спеціального режиму господарювання або спільної 
інвестиційної діяльності. 

Актуальність питання щодо такого явища, як інноваційний 
компонент в господарсько-правових відносинах, досліджувалася 
багатьма науковцями, зокрема, на думку А. Мазалової логічним є 
висвітлення питання про об’єкт та мету публічно-приватного 
партнерства, а саме створення, реалізація та випуск інноваційного 
продукту. Інноваційним, відповідно до ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про інноваційну 
діяльність», визнається проєкт, яким передбачаються розробка, 
виробництво і реалізація інноваційного продукту та (або) інноваційної 
продукції. 

Ю. Атаманова пропонує таке визначення «інноваційний продукт 
як комплексний об’єкт, який є результатом робіт із доведення об’єкта 
інтелектуальної власності до стадії впровадження згідно з 
інноваційним проектом шляхом здійснення дослідно-
конструкторських, проєктних, технологічних, інженерних, 
випробувальних та інших робіт із виготовленням дослідних зразків, 
пробних партій продукції або запровадженням експериментального 
виробництва, а також складанням технічної документації з 
виробництва нової продукції, надання нових послуг, що базуються на 
об’єкті права інтелектуальної власності, та/або використання 
останнього у виробничому процесі як нової технології».  

О. Гладка зазначає, що головною складовою інноваційного 
продукту може виступати лише технологія, тобто для отримання 
реального інноваційного продукту він повинен набувати форму 
технології та відповідати критеріям технології. 

Отже, на даному етапі публічно-приватного партнерства в 
інноваційній сфері можна виділити лише окремі його елементи, які 
повинні спрямовуватися на вдосконалення та належне структурування 
нормативно-правового забезпечення публічно-приватного партнерства 
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задля перспективного та ефективного розвитку інноваційних процесів 
в Україні. Зокрема, запровадження сучасних організаційно-правових 
норм та моделей, які будуть найбільш логічними під час такого 
співробітництва, як публічно-приватне партнерство в інноваційній 
сфері. 

Науковий керівник: д.ю.н., доцентка, асистентка кафедри 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ:  
ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ 

Відповідно, ст. 216 Господарського кодексу (далі – ГК) України  
передбачено, що учасники господарських відносин несуть 
господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері 
господарювання шляхом застосування до порушників господарських 
санкцій. Так, передбачена чинним законодавством можливість 
застосування санкцій до порушників забезпечує гарантії захисту прав і 
законних інтересів громадян, підприємств, установ організацій та 
держави і забезпечувати правопорядок у сфері господарювання в 
цілому. 

Розкриваючи обрану для дослідження тематику, вважаємо за 
доцільне зазначити про те, що адміністративно-господарські санкції 
вперше були закріплені як один із видів господарських санкцій  саме у 
Господарському кодексі України. Сьогодні положення глави 27 ГК 
України узагальнюють та впорядковують адміністративно-
господарські санкції, встановлюють основні їх види, уніфікують 
умови, процедуру і строки застосування, тобто зводить ці санкції в 
єдиний інструмент державного впливу на економіку [1; 2, с. 317]. 

Адміністративно-господарські санкції – це заходи 
організаційно-правового або майнового характеру, що застосовуються 
уповноваженими органами державної влади й органами місцевого 
самоврядування та спрямовані на припинення правопорушення 
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суб'єкта господарювання й ліквідацію його наслідків [1; 4]. 
Що стосується правової природи адміністративно-

господарських санкцій, то варто відзначити, що в  юридичній науці й 
раніше точилась дискусія з цього приводу, яка, з однієї сторони, 
стосувалася тільки окремих видів цих санкцій [5;6], а, з іншої сторони, 
зводилась до визначення співвідношення цих санкцій, як різновиду 
форм господарсько-правової відповідальності та адміністративної 
відповідальності [7].  

В цьому контексті вважаємо за доцільне зосередити увагу на 
точці зору Е. Демського, який досить вичерпно та переконливо 
розмежував положення щодо адміністративно-господарських санкцій 
та адміністративної відповідальності. Так, науковець, який вважає, що 
ні загальні риси, ні ознаки, ні розгляд справ про порушення в сфері 
господарювання та притягнення до відповідальності в 
адміністративному порядку ще не означає, що адміністративно-
господарські санкції відносяться до адміністративної 
відповідальності. А використання законодавцем вже напрацьованих 
механізмів та юридичних режимів, апробованих практикою при 
застосуванні адміністративно-господарських санкцій, є правомірним, 
доцільним та економічно виправданим [7]. 

Проаналізувавши наукову фахову літературу з досліджуваного 
питання, ми можемо виокремити такі ключові характерні, специфічні 
властивості адміністративно-господарських санкцій, що виражають їх 
сутність і відрізняють від інших господарських санкцій, випливають з 
їхнього офіційного визначення, закріпленого у ч. 1 ст. 238 ГК України, 
а також інших відповідних норм закону. Такими властивостями є: 
адміністративно-господарські санкції застосовуються за порушення 
правил здійснення господарської діяльності, причому тих правил, які 
встановлені законодавчими актами, а не за порушення договірних або 
інших зобов’язань чи інших правил ведення господарської діяльності; 
вказані санкції застосовуються лише до суб’єктів господарювання, до 
інших учасників господарських відносин вони застосовані бути не 
можуть; зазначені санкції застосовуються уповноваженими органами 
державної влади або органами місцевого самоврядування, а не іншими 
органами чи стороною в зобов’язанні; адміністративно-господарські 
санкції встановлюються виключно законами, а не підзаконними 
актами чи договором. Виключно законами визначаються й види цих 
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санкцій, умови та порядок їх застосування. У спеціальній літературі 
також зазначається публічний характер адміністративно-
господарських санкцій, їх роль як способу захисту прав і законних 
інтересів суб’єктів господарювання і споживачів, зобов’язальний 
характер правовідносин із застосування цих санкцій [8]. 

Водночас в юридичній літературі неодноразово зверталась увага 
на проблемні питання стосовно видів адміністративно-господарських 
санкцій. Так, на думку М. Лук’янця, значна частина санкцій, 
наведених у цьому переліку, за своїм змістом не відповідає 
визначенню адміністративно-господарських санкцій у ст.238 ГК 
України [1; 9, с.12]. Разом із цим доречною в даному випадку є точка 
зору В.С. Щербини, яка полягає в тому, що нечіткість і неповнота 
визначення в ч.1 ст.238 ГК України мети застосування 
адміністративно-господарських санкцій (в тому числі і відсутність 
вказівки на каральну функцію застосування цих санкцій) не повинні 
слугувати головним (визначальним) критерієм віднесення тих або 
інших заходів впливу до адміністративно-господарських санкцій, а 
також протиставлення їх заходам юридичної відповідальності [1; 10] 

Стаття 239 ГКУ встановлює, що органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та 
у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб’єктів 
господарювання такі адміністративно-господарські санкції: вилучення 
прибутку (доходу); адміністративно-господарський штраф;  стягнення 
зборів (обов’язкових платежів); застосування антидемпінгових 
заходів; припинення експортно-імпортних операцій; застосування 
індивідуального режиму ліцензування; зупинення дії ліцензії 
(патенту) на здійснення суб’єктом господарювання певних видів 
господарської діяльності; анулювання ліцензії (патенту) на здійснення 
суб’єктом господарювання окремих видів господарської діяльності; 
обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання; 
скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта 
господарювання; інші адміністративно-господарські санкції, 
встановлені цим Кодексом та іншими законами. Вказаний перелік 
адміністративно-правових санкцій не є вичерпним – інші види 
адміністративно-правових санкцій можуть бути передбачені 
Господарським Кодексом та іншими законами [1; 11, с. 499]. 

До особливостей адміністративно-господарських санкцій 
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відноситься встановлення строків їх застосування, які передбачені 
статтею 250 Господарського кодексу України та іншими законами й 
застосовуються, як правило, в адміністративному порядку. Так, згідно 
з цією статтею Господарського кодексу України граничний строк 
застосування таких санкцій не може перевищувати 6 місяців з дня 
виявлення порушення й одного року з дня порушення суб'єктом 
господарської діяльності правил здійснення господарської діяльності. 
При цьому заслуговує уваги думка В.С. Щербини стосовно того, що 
строки застосування адміністративно-господарських санкцій до 
суб'єктів господарювання, встановлені Господарським кодексом 
України, по-перше, не відносяться до позовної давності, по-друге, 
істотно від неї відрізняються [10, с.182]. Разом з тим, у статті 250 
Господарського кодексу України передбачена можливість 
встановлення інших строків застосування адміністративно-
господарських санкцій у законах.  

Однією з особливостей адміністративно-господарських санкцій 
є порядок їх застосування. Так, відповідно до статті 238 
Господарського кодексу України ці санкції застосовують 
уповноважені органи державної влади або органи місцевого 
самоврядування. Під органами державної влади тут розуміються не 
тільки органи виконавчої влади, а й судові органи. Для усунення 
негативних явищ необхідно чітко визначити рівень органів державної 
влади та місцевого самоврядування, які мають право конкретизувати 
порядок і застосувати такі санкції, що має бути обов'язково 
передбачено лише у відповідному законі [1]. 

Таким чином, проаналізувавши усе вищевикладене, ми можемо 
зробити висновок про те, що чинний ГК України закріплює досить 
широкий перелік адміністративно-господарських санкцій. Проте, все 
ж сьогодні існує об’єктивна необхідність у проведенні  уніфікації 
загальних положень щодо застосування адміністративно-
господарських санкцій та їх систематизації в єдиному нормативно-
правовому акті, у рамках котрого має бути чітко та вичерпно 
визначено підстави їх застосування, передбачено основні 
повноваження посадових осіб, строки, форми застосування таких 
санкцій, запровадження єдиної методики та критеріїв обрахування 
майнових санкцій (насамперед – штрафу, вилучення майна/прибутку), 
можливість пом’якшення та/або оскарження санкцій і тощо. Усі ці 
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заходи допоможуть запобігти зловживанню зі сторони компетентних 
органів під час застосування адміністративно-господарських санкцій 
до суб’єктів господарювання у разі виявлення порушень зі сторони 
останніх під час ведення господарської діяльності. 
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РЕАЛІЇ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ «ПО-УКРАЇНСЬКИ» 

Євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним 
пріоритетом України. 17 червня Україна отримала статус кандидата на 
вступ до ЄС. Всі сфери, особливо законодавча, України рухаються 
вперед у напрямку ЄС і відповідно з рухом з'являються нові 
перспективи. Але, як можна відповідати сучасності, коли ці 
перспективи – тільки теорія та не більше ніж норма, що не визнається 
у практиці ? 

Шлюбний договір з'явився у законодавстві 30 років тому, а саме 
перше законодавче закріплення  було у ст. 27-1 Кодексі про шлюб і 
сім’ю УРСР у 1992 році. Це звичайно був великий прогрес у 
сімейному законодавстві. На сьогодні інститут шлюбного договору 
ширше описує різні питання та регулюється Цивільним Кодексом 
України, Сімейним Кодексом України та ЗУ «Про МПрП» (окремі 
аспекти). У весь цей час розвитку інститут шлюбного договору досі 
залишається поверхнево врегульованим, а застосування у практиці 
взагалі говорить про те, що в Україні роблять все можливо, щоб особи 
не користувалися альтернативою регулювання сімейних відносин. 

Все більше людей розуміють, які переваги має шлюбний 
договір. Якщо раніше була тенденція, що шлюбний договір – це 
договір недовіри подружжя, то сьогодні – це впевненість у 
майбутньому та можливість вирішення проблем до їх появи. На даний 
момент в Україні можливе врегулювання лише майнових 
правовідносин у шлюбному договорі, відповідно до ч.3 ст. 93 СК 
України – шлюбний договір не може регулювати особисті відносини 
подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.  

Договір відповідно до ст. 626 ЦК України – є домовленість двох 
або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав та обов'язків і відповідно до статті 6 цього Кодексу 
сторони є вільними в укладенні договору. Відповідно до ч.ч. 1,5 ст. 12 
ЦК України – особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний 
розсуд. Якщо законом встановлені правові наслідки недобросовісного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n42
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або нерозумного здійснення особою свого права, вважається, що 
поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше не 
встановлено судом. Тобто норми ЦК України наводять законну 
підставу, чому шлюбний договір може визначатися недійсним навіть, 
якщо особа здійснює свої цивільні права вільно та на власний розсуд - 
це рішення суду. 

Однією з основних статей регулювання шлюбного договору є 
стаття 93 СК України щодо змісту шлюбного договору. У цій статті 
закріплено, що шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав 
дитини, які встановлені цим Кодексом, а також ставити одного з 
подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. 
Законодавство України та практика ВС не містить жодного поняття, 
що таке «надзвичайно невигідне матеріальне становище» та, як саме 
договір повинен одного із подружжя ставити у це положення. Саме 
тут з'являється протистояння між позитивними характеристиками 
шлюбного договору та питанням чи дійсно шлюбний договір 
практичний, якщо є підстава для визнання шлюбного договору 
недійсним, яка ніяк не характеризується законодавствам. Тобто це 
оціночне поняття (наявність, якого і відсутність чіткого законодавчого 
закріплення) шлюбні договори перетворює у звичайний папірець, 
який немає юридичної сили, хоча згідно з нормами СК України є 
нотаріально посвідченим. Отже, особи можуть визначити одним з 
пунктів шлюбного договору непоширення дії ст. 60 СК України (права 
спільної сумісної власності подружжя) на транспортні засоби, 
нерухоме майно, на інші речі, що будуть набуті подружжям та, що 
вони вважатимуться особистою приватною власністю того з 
подружжя, на чиє ім'я придбані та/або зареєстровані, а через два роки 
суд постановляє, що такий пункт договору суперечить вимогам статей 
93 СК України, у зв'язку з тим, що їх зміст ставить одну з його сторін 
у надзвичайно невигідне матеріальне становище. Аналогічну думку 
висловив ВС у своїй постанові № 755/19197/18 від 26.02.2020 року.  

В окремій думці від 25 листопада 2020 року по справі № 
201/4255/16-ц суддя ВС Усик Г.І зазначив, що оскільки категорія 
«надзвичайно невигідне матеріальне становище» є оціночною, такого 
висновку можливо дійти лише шляхом порівняння вартості майна, що 
за умовами оспорюваного договору переходить у власність кожної із 
сторін у разі розірвання шлюбу.  

https://protocol.ua/ua/simeyniy_kodeks_ukraini_stattya_93/
https://protocol.ua/ua/simeyniy_kodeks_ukraini_stattya_93/
https://protocol.ua/ua/simeyniy_kodeks_ukraini_stattya_97/
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Створення порівняльної системи вартості майна цікавий крок 
для вирішення даного питання, але законодавством зазначено, що у 
разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності 
подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не 
визначено домовленістю між ними або шлюбним договором та 
зазначу, що відповідно до ст. 64 СКУ дружина та чоловік мають право 
на укладення між собою усіх договорів, які не заборонені законом, як 
щодо майна, що є їхньою особистою приватною власністю, так і щодо 
майна, яке є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. 
Вищенаведене говорить про те, що сам факт  створення порівняльної 
вартості майна виключає взагалі потребу існування шлюбного 
договору так, як він є альтернативою для поділу майна на  не рівні 
частки. Це все свідчить про велику прогалину в законодавстві. Маю 
дві думки, щодо вирішення даного питання: 

Перша, до якої я більше схильна, - це те, щоб прибрати з ч. 4 ст. 
93 СК України частину  “..а також ставити одного з подружжя у 
надзвичайно невигідне матеріальне становище.” В цьому випадку 
залишається частина щодо того, що шлюбний договір не може 
зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені цим Кодексом та 
норми ЦК України (§ 2 Правові наслідки недодержання сторонами 
при вчиненні правочину вимог закону) в особливості такі статті, як : 
стаття 229 – правові наслідки правочину, який вчинено під впливом 
помилки; стаття 230  – правові наслідки вчинення правочину під 
впливом обману; стаття 231 – правові наслідки правочину, який 
вчинено під впливом насильства та інші. 

Так, як шлюбний договір є правом подружжя, яке самостійно 
визначає зміст договору, який є домовленістю з погодженням усіх 
умов та є актом волевиявлення двох осіб, які здійснюють таким чином 
своє право, використовують альтернативу законодавству, що 
посвідчується нотаріусом – визначення майнових відносин та їх 
розмір є виключне право осіб, які укладають даний договір. А 
оціночна підстава «надзвичайно невигідне матеріальне становище» є 
допоміжним фактором особі ухилитися від договірних зобов’язань 
тим самим правомірно зробити «обхід закону». 

Друге вирішення проблеми – це законодавче закріплення 
поняття «надзвичайно невигідне матеріальне становище» з 
встановленням мінімального розміру вартості майна з яким може 
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залишитися один із сторін договору, тобто у випадках, коли порушено 
мінімальний поріг – можна говорити про порушення договором ст. 93 
СК України.   

Врегулювання цього питання є дійсно важливим так, як 
шлюбний договір – це альтернатива регулювання сімейних відносин, 
що розвантажує судову систему. Усунення даної прогалини може дати 
реальну, а головне практично-працюючу перспективу для 
врегулювання відносин, запобігання виникненню майнових спорів та 
уникнення судових процедур. На жаль, сьогодні законодавець 
знецінює та знижує значимість шлюбного договору через його 
поверхневе закріплення та зображує ієрархічність вирішення питання 
щодо поділу майна за законодавством, а не договором. А поки це 
питання є не врегульованим, раджу Вам у договорах зазначати пункт, 
яким сторони погоджують, що жодна з них не поставлена цим 
договором у надзвичайно невигідне матеріальне становище. Можливо 
цей пункт допоможе Вам у сукупності з іншими доказами захистити 
своє право. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри цивільного 
права № 2 Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Маслова-Юрченко К. О. 
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ЩОДО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ  
ст. 211 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

Економічна стабільність держави передбачає зокрема належне 
функціонування її бюджетної системи. Однак остання досить часто 
перебуває під впливом несприятливих факторів, що призводить до 
значних перебоїв у роботі. Тож, з метою належного контролю за 
посадовими особами органів державної влади законодавець вирішив 
криміналізувати діяння у формі видання службовою особою 
нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або 
збільшують витрати бюджету всупереч закону. 

Стаття 211 КК України з’явилась ще у першій редакції від 05 
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квітня 2001 року, однак передбачала окрім видання службовою 
особою нормативно-правових актів, які змінюють доходи і видатки 
бюджету, також видання розпорядчих актів. З прийняттям 
Бюджетного кодексу України 08 липня 2010 року вказівку на 
«розпорядчі акти» виключено.  

Згідно з Проектом КК України від 29 вересня 2022 року діяння у 
вигляді видання службовою особою нормативно-правових актів, що 
зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету 
всупереч закону відсутнє.  

Рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 
жовтня 2020 року встановлено сукупність критеріїв, за наявності яких 
можлива криміналізація конкретного вчинку людини, це зокрема: 
поширення аналогічних діянь у суспільстві; значна (суттєва) суспільна 
небезпека діяння; неефективність інших галузевих правових засобів 
впливу на зазначені діяння; неможливість успішної боротьби з 
діянням менш репресивними методами. 

Піддамо аналізу вищезазначені критерії. Поширеність 
аналогічних діянь у суспільстві. Насамперед варто проаналізувати 
статистику оприлюднену на офіційному веб-сайті Офісу Генерального 
прокурора України щодо зареєстрованих кримінальних 
правопорушень. Так, за червень 2022 року – 0 кримінальних 
правопорушень за статтею 211 КК України, червень 2021 року  – 2, 
червень 2020 року – 3.  

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень 
обвинувальні вироки за цією статтею Закону про кримінальну 
відповідальність відсутні.  

Таким чином, застосування статті 211 КК України не набуло 
значного поширення у суспільстві, кількість зареєстрованих 
кримінальних правопорушень за цією статтею зменшується щороку, 
при цьому відсутність обвинувальних вироків доводить складність 
притягнення до відповідальності. 

Пояснити ж складність притягнення до відповідальності можна 
наступним. По-перше, відповідальність за статтею 211 КК України 
настає лише за умови, коли видання нормативно-правових актів, які 
зменшують надходження до бюджету або збільшують його видатки, 
здійснено всупереч закону. 

Ситуація за якої нормативно-правовий акт має відповідати саме 
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закону, призводить до прогалини, при який перший може відповідати 
закону, водночас суперечити підзаконному нормативно-правовому 
акту. 

По-друге, стаття 211 КК передбачає видання нормативно-
правового акту, який наділений такими ознаками: має 
неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове 
застосування. Отже, видання акту індивідуальної дії не становить 
об’єктивну сторону кримінального правопорушення, незважаючи на 
можливі наслідки у вигляді зменшення надходжень до бюджету або 
збільшення його витрат. 

По-третє, видання нормативно правового акту, що може 
здійснити вплив на бюджетну систему України зазвичай здійснюється 
колективно – це призводить до труднощів у доведенні винуватості 
конкретної особи або наявності відповідного умислу у її діях.  

Для кращого розуміння ситуації слід навести приклад однієї з 
найбільш відомих справ за ст. 211 КК України, а саме притягнення до 
відповідальності екс-міністра інфраструктури України Володимира 
Омеляна за підозрою у вчиненні незаконних дій, через які державний 
бюджет недоотримав значних надходжень.  

Слідство встановило, що колишній міністр видав наказ про 
зменшення деяких з портових зборів на 20%. Водночас, один із цих 
зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного 
бюджету.  

Під час розгляду справи захист заявляв, що розпорядження про 
зниження портових зборів дав Кабінет міністрів України, а такі 
рішення уряду є обов’язковими для виконання, тому міністр не міг 
проігнорувати це доручення. Крім того, відповідний наказ видав не 
він особисто, а міністерство. 

У підсумку, Вищий антикорупційний суд визнав В. Омеляна 
невинним у справі. Вказано, що доходи бюджету від портових зборів 
залежать не лише від ставки такого збору, а й від кількості суден, які 
заходять до українських портів, а це, у свою чергу, залежить від 
інвестиційної привабливості країни. Крім того, на думку суду, міністр 
не уповноважений вносити зміни до бюджету, якщо після виконання 
виданого ним нормативно-правового акта зменшується дохід 
бюджету, при цьому в діях Омеляна відсутній злочинний намір. 

Щодо інших критеріїв криміналізації, необхідно зауважити 
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щодо значної суспільної небезпечності діяння. Насамперед 
актуальним залишається твердження про те, що суспільна 
небезпечність такого діяння не заперечується.  

Однак цілком логічним видається те, що існування статті 211 
КК України в сучасних реаліях не є виправданим. Так, слідчі 
найчастіше кваліфікують прийняття посадовою особою нормативно-
правового акту, що зменшує надходження до бюджету або збільшує 
витрати за  ст. 191 КК або статті 364 КК України. Це пов’язане 
зокрема з меншою складністю у розслідуванні та збиранні доказової 
бази.  

Щодо ефективності інших галузевих правових засобів впливу на 
зазначені діяння та можливості успішної боротьби з діянням менш 
репресивними методами, то найбільш доцільним способом 
залишається можливість прокурора в порядку здійснення 
представництва інтересів держави оскаржити в суді відповідний акт з 
метою його скасування. При цьому притягнення до відповідальності 
відповідних посадових осіб здійснити за статтею 364 КК України.  

Отже, вбачається, що криміналізація діяння за ст. 211 КК 
України є недоцільною та невиправданою. Закон не повинен містити 
норм, які не відповідають стану розвитку суспільства та не можуть 
гарантувати надійність, ефективність та користь від їх застосування. 
Чинний КК України передбачає достатню кількість правових заборон, 
це зокрема дозволяє декриміналізувати ст.  211 без істотної шкоди для 
охоронюваних прав та інтересів людини. 

Вищезазначене доводить, що за більш ніж 20 років існування 
стаття 211 КК України втратила свою актуальність, а отже її 
декриміналізації є прийнятним та об’єктивним рішенням.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Зайцев О. В. 
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНИ  

ЯК ОСНОВА ПРАВОПОРЯДКУ В УМОВАХ ЄВРОІНЕГРАЦІЇ 
Сьогодні, в умовах змін у соціально-політичному та фінансово-

економічному просторі держави, корупція набула ознак постійного 
явища, основні прояви якої проникли в усі сфери життя українського 
суспільства. Корупція в України підриває стабільність 
функціонування конституційного механізму та систему правопорядку, 
захищеність прав, свобод і законних інтересів громадян. Негативний 
вплив корупції на суспільство не обмежується цими факторами. Це 
аморальне, неправове явище стало саме тим фактором, що руйнує 
принципи справедливості й демократії у суспільстві, мотивує 
неправомірну поведінку, сприяє руйнуванню економічного інституту 
держави. Слід наголосити, що корупційні прояви не лише порушують 
законність, а й знищують моральні цінності і в цілому державно-
правову систему країни. Одним із головних аспектів існування 
демократичної та правової держави є дієва антикорупційна політика, у 
результаті якої мінімізуються прояви корупційних проявів. Звісно 
одним із напрямків завдання антикорупційної політики України є 
протидія і мінімізація рівня корупції, що є важливим фактором 
політичного, соціального і економічного розвитку та однією з умов її 
вступу до Європейського Союзу. Досягнення успіху у цьому процесі є 
передумовою для формування у суспільства довіри до влади та 
дотримання демократичних принципів , зростання правового й 
економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян 
України і насамперед забезпечення шляху до повноцінного членства 
України в Європейський Союз. У такий спосіб, виникає необхідність у 
здійсненні заходів щодо запобігання корупційних проявів в України. 
Питання регулювання та розвитку антикорупційних інституцій є 
важливим елементом сучасної державної антикорупційної політки 
України.  Саме тому ця робота має на меті всебічно дослідити головні 
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напрямки діяльності антикорупційних органів щодо запобігання 
корупції в Україні в умовах Євроінтеграції. Актуальність та 
необхідність дослідження полягає в аналізі формування та реалізації 
антикорупційної політики України, що обумовлене евроінтеграційним 
процесом. 

На сьогодні в Україні нормативно-правова база щодо 
запобігання та протидії корупції є досить ґрунтовно розробленою і 
включає в себе, перш за все, Конституцію України, Кримінальний 
кодекс України, закони України «Про ратифікацію Конвенції 
Організації Об’єднаних Націй проти корупції», «Про державну 
службу», «Про запобігання корупції», «Про Національне 
антикорупційне бюро України». Характеризуючи нормативно-правову 
базу забезпечення системи запобігання та протидії корупції, 
відповідно до зобов’язань, Євроінтеграція сприяла створенню в 
Україні нових спеціалізованих органів антикорупційної політики, які 
мають запобігати та протидіяти корупції. Саме тому одним із 
найефективніших методів протидії корупції є регулювання 
центрального органу виконавчої влади України – це Національне 
агентство з питань запобігання корупції, яке формує та координує 
антикорупційну політику в Україні, організовує роботу з запобігання 
та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах та організаціях [1]. 

Також одним із головних державних органів запобігання 
корупції та розкриття корупційних правопорушень – Національне 
антикорупційне бюро України. Завданням Національного бюро є 
протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені 
вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави, та становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття 
інших передбачених законом заходів щодо протидії корупції [2]. 
Безперечно головною метою діяльності спеціалізованих 
антикорупційних органів є боротьба зі зловживаннями владою та 
використанням привілеїв для досягнення особистої і майнової користі, 
а також діяльністю, спрямованою проти економічних інтересів 
держави. 

Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупційними 
правопорушеннями дає змогу аналізувати основи передової 
національної антикорупційної стратегії, значення якої сьогодні є 
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суттєвим в Україні. Наша країна пішла шляхом тих держав, де 
створено систему антикорупційних органів: Франції (антикорупційні 
органи формують певну систему, щоправда, їхня діяльність 
спрямована переважно на виконання превентивної функції щодо 
корупції), Німеччини (створена і функціонує система 
антикорупційних органів державної влади, діяльність яких 
спрямована на попередження й боротьбу з корупцією), Великої 
Британії (до системи органів державної влади, що займаються 
протидією корупції, фактично включена вся структура кримінального 
правосуддя) [3 с. 30]. 

Необхідність реагування на загрози i проблеми, джерелом яких є 
корупція, призвела до ратифікації України міжнародних нормативно-
правових актів щодо запобігання корупційним проявам. Основними з 
таких актів є Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції. 
В основу зазначеної Конвенції покладено метод сприяння вжиттю й 
посиленню заходів, спрямованих на більш ефективне й дієве 
запобігання корупції та боротьбу з нею [4]. Таким чином, можна 
констатувати, що в Україні створення систему антикорупційних 
органів європейського зразка, ратифікація потрібних актів та 
формування нормативної бази. Міжнародний досвід щодо запобігання 
та протидії корупції становить суттєвий досвід для України. Адже для 
удосконалення функціонування української антикорупційної системи 
важливо спиратися на особливості досвіду й трансформації 
європейських та інших юрисдикційних моделей антикорупційної 
політики. 

Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що корупція 
гальмує  реформування законодавства, погіршує соціально-
економічне та правове становище  держави,  негативно  впливає  на  
всі  сфери  життєдіяльності суспільства. Зокрема, корупційні прояви 
обмежують гарантований захист Конституцією України основних 
прав та свобод людини і громадянина, безпосередньо загрожують 
безпеці суспільства та фактично порушують законність й руйнують 
правову систему держави. Основою здійснення антикорупційної 
політики України є комплекс заходів і методів, що охоплює прийняття 
та регулювання нормативно-правових актів, діяльність 
уповноважених органів, що здійснюють антикорупційну політику. 
Однією з особливостей формування та реалізації основних принципів 
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антикорупційної політики в Україні є імплементація відповідних 
міжнародних нормативно-правових актів щодо запобігання корупції з 
урахуванням глобалізаційних викликів сьогодення та в умовах 
євроінтеграційних процесів. Так аналізуючи органи функціонально-
організаційної структури протидії корупції та їх взаємодія у боротьбі з 
корупційними явищами у судовій системі дає підстави стверджувати, 
що запобігання корупції повинно бути незалежним від інших 
політичних впливів, щоб здійснювати контроль за дотриманням 
антикорупційної поведінки в судовій та інших сферах держави, 
виявляти порушення та ініціювати притягнення корупціонерів до 
відповідальності. Тож регулювання нормативно-правової бази, 
створення дієвої системи запобігання корупції в діяльності суддів, 
розроблення комплексних заходів для протидії цьому явищу є одним 
із пріоритетів держави. Саме тому, виходячи з викладеного, одним із 
ключових завдань держави в умовах Євроінтеграції є застосування і 
розбудова відповідних механізмів, що засновуються на дієвій 
антикорупційній політиці. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ 

СІМ'ЄЮ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ 
Протягом останніх ста років ставлення до сімейних відносин на 

території сучасної України пройшло через значну кількість 
перевтілень. У минулому столітті вітчизняна правова доктрина 
зазнала суттєвого впливу під тиском комуністичної ідеології. Після 
здобуття Україною незалежності суспільство визначилося зі 
світоглядом на користь пануючої у європейських країнах класичної 
ліберальної думки. Однак, маємо констатувати, що законодавство не 
завжди встигає йти паралельно наявному рівню розвитку суспільних 
відносин, що має наслідком невідповідність існуючим моральним 
засадам суспільства. Сімейний Кодекс України (далі – СК України) є 
одним з нормативно-правових актів, який зберіг архаїчність не тільки 
у використовуваній термінології, запозиченої в ідейних натхненників 
філософії комунізму, а й у способах регулювання суспільних 
відносин, які радянським вченим – правникам здавались найбільш 
доцільними.  

Досить актуальною є проблема фактичного виникнення прав та 
обов’язків подружжя у чоловіка та жінки, які проживають однією 
сім’єю без реєстрації шлюбу. Дана тема викликає інтерес вітчизняних 
юристів з моменту прийняття чинного СК України.  

Так, положенням частини 2 статті 21 СК України встановлений 
принцип, відповідно до якого проживання однією сім'єю жінки та 
чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та 
обов'язків подружжя. Цей підхід є цілком доцільним та зрозумілим з 
точки зору правової природи виникнення прав та обов’язків 
подружжя. Тим не менш, статтею 74 СК України встановлене 
правило, згідно з яким якщо жінка та чоловік проживають однією 
сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому 
іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, 
належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не 
встановлено письмовим договором між ними. Крім того, жінка та 
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чоловік, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу 
набувають і взаємних прав на утримання, які належать подружжю (ст. 
91 СК України). Таким чином, можна зробити висновок, що жінка та 
чоловік під час  проживання однією сім’єю без шлюбу фактично 
набувають прав та обов’язків, які за змістом є тотожними правам та 
обов’язкам подружжя. Не набувається лише право, аналогічне праву 
на вибір прізвища під час реєстрації шлюбу. Автором чинного СК 
України Зорсилавою Ромовською стосовно тотожності прав та 
обов’язків подружжя та осіб, що проживають без реєстрації шлюбу 
було зазначено наступне: «Розвиток нашого законодавства має йти не 
шляхом надання жінці та чоловікові, які спільно проживають без 
шлюбу, прав та обов’язків подружжя, а надання їм прав та обов’язків 
як особам, які проживають однією сім’єю. Ці права можуть бути 
тотожними за змістом… але підстави їх виникнення є різними».  

З комплексного аналізу сімейного законодавства можна зробити 
висновок, що переліку прав та обов’язків сім’ї чинний СК України не 
містить, а  положення частини 1 статті 74 СК України сконструйоване 
таким чином, щоб позбавити жінку та чоловіка, що проживають 
однією сім’єю без реєстрації шлюбу можливості уникнути правових 
наслідків, які тягне за собою шлюб. Однак, варто зазначити, що разом 
з тим припис зазначеної статті дозволяє письмовим договором між 
чоловіком та жінкою встановити інший правовий режим набутого 
ними під час спільного проживання майна. Норма статті 91 СК 
України, на відміну від положення статті 74 СК України, аналогічного 
договірного способу регулювання відносин щодо утримання не 
передбачає. Таким чином, спільне проживання жінки та чоловіка 
однією сім’єю без реєстрації шлюбу – пов’язує їх фактично 
шлюбними відносинами, поглинаючи майнову автономію осіб. 

Можна констатувати, що зазначений підхід в умовах сучасної 
дійсності не є актуальним. Ставлення суспільства до інститутів 
шлюбу та сім’ї суттєво змінилось з радянських часів та часів раннього 
пострадянського періоду. Сім’я для сучасних українців не є 
первинним та основним осередком суспільства, а відносини, що 
виникають між чоловіком та жінкою без реєстрації шлюбу, якими б 
тісними вони не були – далеко не завжди мають на меті укладання 
шлюбного союзу. В той же час, шлюб за своєю суттю є домовленістю 
між чоловіком та жінкою, що підлягає реєстрації та стає правовою 
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підставою для виникнення майнових прав та обов’язків подружжя, 
зокрема, виникнення правового режиму спільної сумісної власності та 
виникнення права на утримання. Отже, особи, які з тих чи інших 
причин не бажають вступати в шлюбні відносини та реєструвати свій 
особливий правовий статус, пов’язаний із вступом в шлюб – повинні 
мати можливість уникнути виникнення відповідних прав та 
обов’язків, а також мати можливість захистити своє приватне майно 
від об’єднання без додаткового договірного регулювання, яке 
передбачене нормою частини 1 статті 74 СК України. Шлюб, в свою 
чергу, є наступним «кроком» після проживання однією сім’єю без 
реєстрації шлюбу та специфічним правовим статусом, який особи 
обирають свідомо, кореспондуючи один одному відповідні права та 
обов’язки та належним чином його реєструючи. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ст. 209-1 КК УКРАЇНИ 

Із прийняттям Зaкону Укрaїни «Про зaпобiгaння тa протидiю 
легaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одержaних злочинним шляхом» 
регулювaння суспiльних вiдносин у сферi зaпобiгaння легaлiзaцiї 
«брудних грошей» зaзнaло докорiнних змiн, нaсaмперед  йдеться про 
доповнення Кримiнaльного кодексу Укрaїни (КК Укрaїни) стaттею 
209-1 «Умисне порушення вимог зaконодaвствa про зaпобiгaння тa 
протидiю легaлiзaцiю (вiдмивaння) доходiв, одержaних злочинним 
шляхом». 
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Прийняття зaзнaченого зaкону, нa думку зaконодaвцiв, мaло 
нaдaти можливiсть ефективно протидiяти зaлученню в нaцiонaльну 
економiку тa у фiнaнсову систему «брудних» коштiв, a тaкож сприяти 
виконaнню Укрaїною взятих нa себе мiжнaродних прaвових 
зобов’язaнь. 

Однознaчно, внесення тaких змiн було вимогою того чaсу тa 
умовою до вiдповiдностi Укрaїни критерiям європейсьої держaви. 
Проблемa боротьби з легaлiзaцiєю (вiдмивaнням) нaдходжень, 
одержaних злочинним шляхом, як тодi, тaк i зaрaз у прaктично усiх 
крaїнaх свiту є небезпечним для суспiльствa явищем, оскiльки 
призводить до проникнення кримiнaльних нaдходжень до фiнaнсової 
системи держaви, нaдaє можливiсть злочинцям продовжувaти 
кримiнaльну дiяльнiсть, уникaючи прaвових нaслiдкiв своїх дiй, що 
призводить до посилення соцiaльної нaпруги в суспiльствi.  

Водночaс, слiд звернути увaгу нa проблемaтичнiсть квaлiфiкaцiї 
кримiнaльних прaвопорушень зa стaттею 209-1 КК Укрaїни тa 
притягнення винних осiб до кримiнaльної вiдповiдaльностi зa цей 
злочин. 

Склaд злочину, передбaчений стaттею 209-1 КК Укрaїни, був 
предметом нaукових дослiджень тaких учених, як П. П. Андрушко,     
Г. М. Войченко, Н. О. Гуторовa, А. О. Дaнилевський, О. О. Дудоров, 
В. М. Киричко, О. М. Костенко, О. І. Перепелиця, Ю. Г. Стaровойтовa, 
Ю. О. Стaрук, В. Я. Тaцiй тa iнших. Водночaс, чимaло питaнь, 
пов’язaних з цим прaвопорушенням, зокремa щодо прaктики 
притягнення до вiдповiдaльностi тa проведення досудового 
рослiдувaння зa стaттею 209-1 КК Укрaїни, досi зaлишaються 
невирiшеними повною мiрою. 

Нa жaль, нa прaктицi фaктично не зaстосовують стaттю 209-1 
КК Укрaїни. Тaк, aнaлiзуючи вiдомостi ЄДРСР зa стaттею 209-1 КК 
Укрaїни, можемо зробити висновок що провaдження зa цiєю нормою 
прaктично не зустрiчaються, особливо пiсля 01.01.2019 року, 
обвинувaльнi вироки - взaгaлi вiдсутнi. Здебiльшого дiяння 
переквaлiфiковують зa стaттею 209 КК Укрaїни aбо через змiну 
обстaновки чи порушення строкiв досудового розслiдувaння 
зaкривaють провaдження. Пiдтвердженням нaведеної iнформaцiї 
тaкож є стaтистичнi дaнi Офiсу Генерaльного прокурорa (Генерaльної 
прокурaтури) тa вiдомостi, виклaденi у роботi В’юникa М. В. 
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«Кримiнaльно-прaвове регулювaння в Укрaїнi: реaлiї тa перспективи 
(aнaлiтичнi мaтерiaли)». 

Розмежовуючи стaттi 209 тa 209-1 КК Укрaїни вaрто зaзнaчити, 
що вони спiввiдносяться мiж собою як зaгaльнa тa спецiaльнa норми. 
Зaзнaченi норми мaють ряд спiльних рис, ознaк, що стосуються не 
тiльки родового i безпосереднього об’єктa кримiнaльного 
прaвопорушення, aле й об’єктивної та суб’єктивної сторони, нерiдко 
мaють низку зaгaльних ознaк i суб’єкти зaзнaчених дiянь. Це 
обумовлює знaчну схожiсть мехaнiзму вчинення дaних дiянь, i 
вiдповiдно специфiку їх розслiдувaння, що дaє можливiсть при 
побудовi кримiнaлiстичної методики розслiдувaння, об’єднaти їх в 
одну групу. Вaрто вiдзнaчити той фaкт, що вaжливим iнструментом 
для успiшного розкриття та розслiдувaння кримiнaльних 
прaвопорушень вiдповiдної групи, є їх кримiнaлiстичнa 
хaрaктеристикa якa i виступaє моделлю окремого кримiнaльного 
прaвопорушення, що вiдобрaжaє типовi зaкономiрностi мехaнiзму їх 
вчинення. 

Якщо звернутися до проекту нового КК Укрaїни, бaчимо, що 
стaття 6.3.13. «Легaлiзaцiя (вiдмивaння) aктивiв (доходiв), одержaних 
злочинним шляхом» є склaдовою роздiлу «Кримiнaльнi 
прaвопорушення проти фiнaнсiв», пiдроздiлу «Злочини», нaтомiсть 
стaття 6.3.18. «Ненaлежне iнформувaння про оперaцiї, якi пiдлягaють 
фiнaнсовому монiторингу» тa стaття 6.3.19. «Розголошення тaємницi 
фiнaнсового монiторингу» хочa й нaлежaть до цього роздiлу, проте 
входять до пiдроздiлу «Проступки», тобто є менш суспiльно-
небезпечними тa кримiнaльно-кaрaними. 

До того ж, стaттею 166-9 КУпАП Укрaїни передбaчено 
aдмiнiстрaтивну вiдповiдaльнiсть зa порушення зaконодaвствa щодо 
зaпобiгaння тa протидiї легaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одержaних 
злочинним шляхом, фiнaнсувaнню тероризму тa фiнaнсувaнню 
розповсюдження зброї мaсового знищення. При цьому, вiдрiзняє 
положення стaттi 209-1 КК Укрaїни вiд стaттi 166-9 КУпАП Укрaїни – 
розмiр шкоди: у першому випaдку вонa iстотнa, a у другому – не 
згaдується у диспозицiї стaттi. 

А. О. Дaнилевський, Ю. Г. Стaровойтовa, Ю. О. Стaрук,            
В. М. Киричко, В. Я. Тaцiй тa О.І. Перепелиця у своїх роботaх слушно 
зaзнaчaють, що поняття «iстотнa шкодa» є оцiночним тa мaє 
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встaновлювaтися в кожному конкретному випaдку з урaхувaнням усiх 
обстaвин спрaви. Нa думку нaуковцiв, вкaзiвкa нa злочиннi нaслiдки у 
ст. 209-1 КК потребує конкретизaцiї, оскiльки нaрaзi тaке зaгaльне 
поняття може бути гaрним пiдґрунтям для рiзного роду зловживaнь у 
процесi прaвозaстосувaння, внaслiдок чого рiвень ефективностi буде 
незнaчним. 

Однознaчно, держaвi вaрто реaгувaти нa порушення в системi 
фiнaнсового монiторингу, проте, як покaзує прaктикa, слiдчi тa 
прокурори не зaвжди прaвильно вiдмежовують склaд дaного 
кримiнaльного прaвопорушення вiд aдмiнiстрaтивного. 

Прaвоохоронними оргaнaми можуть бути допущенi помилки в 
об’єктивнiй оцiнцi сaмого дiяння, непiдтвердженому зaвищеннi aбо 
зaниженнi суспiльної небезпеки дiй, викликaному, нaприклaд, 
неоднознaчним тлумaченням поняття «iстотнa шкодa». 

Врaховуючи нaведене, можемо зробити вистовок, що стaття 
209-1 КК Укрaїни є досить склaдною для прaвозaстосувaння. Дaнa 
нормa потребує нaявностi якiсних знaнь нормaтивно-прaвових aктiв у 
сферi фiнaнсового монiторингу, a тaкож щодо тлумaчення поняття 
«iстотнa шкодa». Незвaжaючи нa aктуaльнiсть проблеми, нa жaль, 
стaття, що дослiджується, не мaє прaктичної сили, aдже через свою 
склaднiсть тa труднощi у зiбрaннi докaзової бaзи для притягнення до 
кримiнaльної вiдповiдaльностi мaйже не зaстосовується. Нa нaшу 
думку, у цьому випaдку вaрто: 

1. Встaновити у стaттi 209-1 КК Укрaїни поняття «iстотної 
шкоди», нaприклaд, вкaзaвши її розмiр у примiтцi до стaттi; 

2. Визнaчити проблемнi aспекти розслiдувaння умисного 
порушення вимог зaконодaвствa про зaпобiгaння тa протидiю 
легaлiзaцiї (вiдмивaнню) доходiв, одержaних злочинним шляхом, 
фiнaнсувaнню тероризму тa фiнaнсувaнню розповсюдження зброї 
мaсового знищення тa нa основi цих вiдомостей сформувaти 
вiдповiднi iнструкцiї для слiдчих тa прокурорiв зaдля пiдвищення 
ефективностi притягнення до кримiнaльної вiдповiдaльностi зa 
стaттею 209-1 КК Укрaїни. 

Нaуковий керiвник: к.ю.н., доцент кaфедри кримiнaльного 
прaвa Нaцiонaльного юридичного унiверситету iменi Ярослaвa 
Мудрого Зaйцев О. В. 
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ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ  

В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ  
ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Одним із чинників розвитку держави та її інститутів є 
громадська думка. Це реакція, оцінка, ставлення суспільства до подій 
та процесів, що відбуваються. Для функціонування демократії 
важливим є забезпечення можливості висловлення, дослідження 
громадської думки, а також її ефективного врахування. Посилення 
вивчення громадської думки забезпечується шляхом проведення 
комплексу статистичних досліджень за допомогою електронних 
засобів. Саме впровадження електронного урядування робить 
доступним та простим спілкування і взаємодію органів влади із 
суспільством.  

Розглядаючи питання сутності е-урядування, слід зазначити, що 
існують різні рівні його запровадження в залежності від просторових 
характеристик функціонування. Зокрема, науковець З. Фанг виділяє 
такі види взаємовідносин, як «уряд – громадяни» (G2C), «уряд – 
бізнес» (G2B), «уряд – уряд» (G2G), «громадяни – уряд» (C2G), 
«бізнес – уряд» (B2G), «уряд – неурядові організації» (G2N), 
«неурядові організації – уряд» (N2G), «уряд – державні службовці» 
(G2E).  

Впровадження в систему е-урядування таких видів 
взаємовідносин як «уряд – громадянин» (Government-to-Citizen) та 
«громадянин – уряд» (Citizen-to-Government) має на меті полегшити 
комунікацію владних структур із громадянами, дозволяє уряду 
реагувати на позицію громадськості, враховуючи її при прийнятті 
рішень, а також зменшує час процесу надання публічних послуг, 
покращує їх якість, розширює доступність.  

Важливою та найбільш поширеною формою вияву електронної 
демократії є електронні петиції. Перша в Україні Платформа 
електронної демократії E-DEM пропонує органам місцевої влади 
електронний сервіс «Місцеві петиції». Він дає можливість громадянам 
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впливати на розвиток своїх громад через звернення до органів 
місцевого самоврядування з петиціями. Якщо петиція буде підтримана 
визначеною кількістю підписів, то вона розглядається у 
встановленому законом порядку. «Місцеві петиції» дозволяють 
привернути увагу влади до актуальних локальних проблем, вирішення 
яких є неможливим без втручання органів місцевого самоврядування: 
питання благоустрою, доріг, транспорту, охорони правопорядку та ін. 
До того ж платформа E-DEM, окрім цього сервісу, включає також й 
інші – платформу «Відкрите місто», голосування за бюджет участі та 
е-консультації з громадськістю. Вони є простими та доступними у 
використанні, адже щоб скористатися ними необхідна лише 
одноразова реєстрація за допомогою електронного підпису або 
BankID.  

Ще однією з форм електронної демократії є Бюджет участі (або 
Партисипативний бюджет). У межах цього процесу громадяни беруть 
участь у державних та місцевих справах, дискусіях, прийнятті рішень 
щодо розподілу коштів. Завдяки такій ініціативі члени територіальної 
громади певної адміністративно-територіальної одиниці мають право 
витратити частину виділених коштів бюджету на реалізацію власних 
проектів, що спрямовані на покращення життя міста та вирішення 
першочергових, на думку громади, завдань. Вперше партисипативне 
бюджетування було успішно впроваджено у бразильському місті 
Порту-Алегрі в 1989 році. Сьогодні таку практику використовують у 
всьому світі, модернізуючи її, а також вона входить до переліку 
рекомендацій ООН щодо ведення міських бюджетів.   

Цікавий інструмент участі громадян в електронному урядуванні 
– е-платформи. Прикладом є додаток «Київ Цифровий». Він був 
розроблений для забезпечення взаємодії міської влади і суспільства, 
ефективного управління, активного залучення громадян до розвитку 
міста, модернізації та розбудови його інфраструктури, для підвищення 
якості життя містян. За допомогою цієї програми кияни можуть 
голосувати за проекти з благоустрою міста. Наразі реалізовано три 
інструменти е-демократії в застосунку: – голосування за електронні 
петиції; – голосування за проекти громадського бюджету; – 
голосування за дерусифікацію вулиць Києва.  

Також, зважаючи на сучасні реалії, важливими є такі функції, 
які забезпечують оперативне сповіщення населення: відображення 
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мапи укриттів, надходження повідомлень про повітряну тривогу, 
сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ.  

Публічне електронне урядування та можливість участі в ньому 
громадян є дуже важливим механізмом, що допомагав рухатись 
державі в такий непростий час як пандемія коронавірусу, яка 
розпочалась у 2019 році та змусила багатьох суб’єктів публічного 
адміністрування перейти в режим онлайн.   

У 2019 році команда Президента України В. Зеленського 
оголосила про запуск цифровізації України та роботу над проектом 
«Країна у смартфоні». Вже у 2020 році вийшов застосунок «Дія» - 
Єдиний портал державних послуг.   

Як зазначено на сайті додатку: «Дія – це застосунок в якому усі 
потрібні документи в одному місці, у вашому смартфоні. Дія – це 
один портал, де можна отримати всі послуги онлайн: швидко, зручно 
та людяно». Додаток постійно вдосконалюється, додаються нові 
послуги, які особа може отримати онлайн – із останніх: можливість 
зареєструвати місце проживання онлайн, допомога армії, пошкоджене 
майно і т. д.  

На нашу думку, це є великим проривом і кроком у цифрове 
майбутнє України. В умовах повномасштабної війни, спричиненої 
збройною агресією Російської Федерації, яка зазіхнула на 
територіальну цілісність нашої держави, електронна участь громадян 
в публічному адмініструванні стає ще актуальнішою та необхіднішою. 
Тому, зважаючи на успіхи у впровадженні, Україна має всі шанси за 
короткий час стати країною із найрозвиненішою е-демократією у світі. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри 
адміністративного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Ковтун М. С. 
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Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
факультет прокуратури, 2 курс, 13 група 

 
ЗАКОН «ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ»  

ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА  
ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Європейська інтеграція є свідомим вибором українського 
народу, відображенням його волі, підтвердженим подіями Революції 
Γідності та закріпленим в Основному Законі нашої держави – 
Конституції України. Необхідною умовою для досягнення Україною 
мети вступу до Європейського Союзу є приведення українського 
законодавства у відповідність до норм законодавства ЄС. Однією з 
головних вимог до України була й лишається ефективна боротьба з 
корупцією. На нашу думку, важливим та суттєвим кроком до 
вирішення цієї та багатьох інших проблем є ухвалення Закону «Про 
адміністративну процедуру», який має на меті унеможливити прояви 
корупції у системі публічного адміністрування та наблизити Україну 
до стандартів Євросоюзу. 

Ще донедавна в нашій країні не існувало жодного єдиного 
нормативно-правового акта рівня Закону, який би регулював питання 
щодо адміністративної процедури. Так, наприклад, надання 
адміністративних послуг регулюється окремими нормативними 
документами, найбільш поширеними з яких  вважаються такі закони 
України як «Про адміністративні послуги», «Про соціальні послуги», 
«Про звернення громадян» та інші. Α якогось загального путівника, 
який би чітко спрямовував громадян туди, куди їм потрібно 
звертатися, обґрунтовував, що саме необхідно робити, та пояснював, 
кому  треба скаржитися у випадку чого, до сьогодні не існувало.  І 
лише нещодавно, після тривалої, 20-річної роботи над відповідним 
законопроектом, було нарешті прийнято і підписано Закон «Про 
адміністративну процедуру», який набуде чинності зовсім скоро, а 
саме  у 2023 році. 

Що нам дає цей Закон? Насправді, досить багато. Закон Укаоїни 
«Про адміністративну процедуру» має на меті: по-перше, зобов’язати 
адміністративні органи обґрунтовувати свої рішення; по-друге, 
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наділити учасників адміністративних правовідносин суттєвими 
процедурними правами (наприклад, право особи бути вислуханою до 
прийняття будь-якого індивідуального рішення, що може на неї 
негативно вплинути та надати необхідні докази); по-третє, встановити 
обов’язок адміністративних органів мотивувати свої несприятливі для 
особи рішення та зазначати порядок їх оскарження тощо. Можна 
сказати, що це закон про те, що «жодне рішення  стосовно мене не 
може бути прийнятим без мене». Γоловною метою цього закону є 
визначення прозорих, чітких і зрозумілих інструкцій та правил 
взаємодії між органами державної влади та громадянами. 

З огляду на  вищесказане, варто відзначити, що Закон «Про 
адміністративну процедуру» є важливим і потрібним не лише для 
досягнення Україною цілі вступу до Європейського Союзу. У першу 
чергу, цей Закон необхідний самій Україні та її внутрішній політиці, 
особливо для встановлення порядку у взаємовідносинах між 
державою та громадянином. Закон, зокрема, встановлює власне право 
вибору органу, який має необхідну компетенцію, незалежно від місця 
проживання та місцезнаходження заявника, за умови, що інше не 
передбачено законом та окрім питань, пов’язаних з нерухомим 
майном, які розглядаються за його місцезнаходженням. Також у 
зв’язку з прийняттям цього Закону мають суттєво зменшитися 
корупційні ризики, адже всі рішення субєктів владних повноважень 
стануть прозорими та передбачуваними, а інтереси громадян 
враховуватимуться першочергово.  

На одній із пресконференцій, присвяченій необхідності 
прийняття Закону «Про адміністративну процедуру», керівник 
сектору з питань юстиції і внутрішніх справ у Групі підтримки 
України в ЄС Френк Пол наголосив на важливості ухвалення такого 
закону і зазначив: «Для тих, хто все ще думає, чи дійсно необхідним є 
такий закон, я б сказав, що такий закон існує в усіх країнах 
Європейського Союзу і навіть ширше: в усіх країнах Організації 
економічного співробітництва і розвитку, тому що люди дійсно 
розуміють, що потрібно оптимізувати, раціоналізувати процедури, 
спрощувати; і якщо є такий розумний, простий закон про 
адміністративну процедуру, зменшується навантаження на 
адміністративні суди, тому що менше спорів, менше проблем 
виникають…».  
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Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що Закон «Про 
адміністративну процедуру» є, безумовно, вагомим і доцільним 
кроком назустріч громадянам: рішення держави стануть прозорими і 
враховуватимуть інтереси кожного; назустріч сервісній державі, адже 
у часи цифрових трансформацій адміністративна процедура 
забезпечуватиме єдині правила, за якими держава у смартфоні 
працюватиме в інтересах громадян; і звичайно ж, назустріч 
Євроінтеграції. За словами  народної депутатки України Лариси 
Білозір,  Закон «Про адміністративну процедуру» закладає міцний 
фундамент для подальшої розбудови сучасної європейської держави. 
На нашу думку, цей Закон – це справжній ривок до Європи та 
започаткування європейських стандартів у повсякденних стосунках 
між державою та людиною.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри 
адміністративного права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Ковтун М. С. 

 
Шпирько В. С., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет слідчої та детективної діяльності, 4 курс, 2 група 
 

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР –АКТ НЕДОВІРИ ПАРТНЕРА  
ЧИ ВТІЛЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 

Шлюбні договори історично відомі національному праву з 
давніх часів. Як пише адвокат Сергій Кушнір: «На території сучасної 
України до XI ст. шлюбні відносини регулювалися на рівні звичаєвого 
права. Вже тоді існував інститут заручин та посаг-майно подружжя, 
яке надавалося їм батьками або родичами. Під час заручин у 
договірному порядку могли бути врегулюванні права та обов’язки 
подружжя щодо майна під час шлюбу та після його розірвання. Ці 
договірні записи (рядні записи) проіснували до XVIII ст. та були 
скасовані указом Петра I у 1702 р».  

За роки незалежності України поняття шлюбного контракту 
вперше з’явилося у 1992 році, коли Кодексу про шлюб та сім’ю було 
доповнено статтею 271. На сьогодні правовідносини що стосуються 
шлюбних договорів урегульовані главою 10 Сімейного кодексу 
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України. 
Не дивлячись на те, що такий інститут існує у національному 

законодавстві уже 30 років, багато українців навіть не знають про 
можливість укладати такі договори. Згідно відкритих статистичних 
даних, у 2004 році було укладено 476 шлюбних договорів, у 2005 році 
– 687. На даний момент їх кількість суттєво зростає. Відповідно до 
відомостей із сервісу «Опендатабот», який посилається на данi 
Державної служби статистики та Єдиного реєстру спеціальних 
бланків нотаріальних документів у 2019 році – 2709 шлюбних 
договорів, у 2020 році – 2796, у 2021 році вже 4099  шлюбних 
договорів було укладено сімейними парами. Отже, наразі 
проглядається виключно прогресивна тенденція до місця цього 
інституту у житті сімей.  

Проте переважна більшість до сих пір намагаються уникати 
регулювання своїх сімейних відносин на підставі договору. Вважають, 
що шлюбний договір – це недовіра до партнера, або що він знищить 
почуття між партнерами.  Як стверджує адвокат, партнер юридичної 
компанії «LexArs» Мирослава Сорока: «особливо бояться укладення 
шлюбного договору жінки, оскільки вважають, що такий договір може 
обмежити їх майнові права та позбавити права власності на майно як 
власне, так і те, що може бути набуте в майбутньому. Такі 
побоювання не мають юридичного підґрунтя та жодним чином не 
узгоджуються з положеннями сімейного законодавства. На думку 
вчених В.Ю. Пряміцина, В.О. Балінської, К.І. Ковалика інтерпретація 
поняття шлюбного договору як ознаки «несправжнього» кохання є 
стереотипом, навіяним менталітетом радянського населення. У 
переважної більшості населення України побутує думка, що була 
притаманна громадянам радянського простору. Сутність її полягає в 
тому, що потреба в підписанні шлюбного договору виникає лише в 
разі укладення фіктивного шлюбу або ж є ознакою «несправжнього» 
кохання.  

Як факт, співачка Бейонсе та репер Джей Зі уклали шлюбний 
контракт, де обумовили, що за кожного народженого сина Джей Зі 
зобов’язується виплачувати Бейонсе по 5 мільйонів доларів. Така сума 
була підрахована з огляду на те, її співачка може заробити за той час, 
доки жертвуючи кар’єрою виношуватиме і виховуватиме дітей. В 
цілому для західного світу укладення шлюбних контрактів навіть на 
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рівні звичайних незаможних сімей не є чимось неординарним. 
Найбільш поширений шлюбний договір (контракт) у країнах Західної 
Європи, США та Канаді. Наприклад, у Європі кожна третя шлюбна 
пара укладає шлюбний договір, а в США кожна друга. Жителі 
зазначених регіонів на даний час мають зовсім різні варіанти 
укладення шлюбних договорів. У законах більшості європейських 
держав часто зазначено, що положення шлюбного договору не 
повинні скасовувати обов’язки взаємної вірності, допомоги та 
підтримки, обмежувати їх особисті права і обов'язки по вихованню та 
утриманню дітей.  

Досвід більш культурно-розвинених країн вказує, що укладення 
шлюбних контрактів не може вважатися як знак недовіри до партнера, 
а навпаки, у випадку потенційного розлучення спростить подальше 
життя. При цьому проживання у шлюбі, що врегульований шлюбним 
контрактом аж ніяк не впливає на взаємовідносини між партнерами, 
на їх почуття любові та довіри один до одного. Шлюбний договір стає 
своєрідним запобіжником від потенційно негативних наслідків у 
випадку розлучення, а також, за необхідності, може врегульовувати 
відносини між подружжям за час шлюбу  

Вступаючи у шлюб наречені відчувають почуття любові та 
довіри один до одного. Для них немає різниці чи визначено правовий 
режим майна, або не визначено. Також їм байдуже стосовно розміру 
потенційних аліментних виплат, оскільки вступаючи у шлюб вони не 
передбачають можливість потенційного розлучення, тому вважають, 
що шлюбний договір їм не потрібен. Але від неприємностей у житті 
ніхто не застрахований. Початкова ейфорія від сімейного життя 
проходить і починається «юридична паперова тяганина», особливо 
коли у сімейної пари за час проживання народилися діти. 

На сайті Центру надання безоплатної правової допомоги 
розміщена невтішна статистика розлучень у нашій країні: за даними 
Держкомстату, Україна посідає I місце в Європі за кількістю 
розлучень. На 295 тис. укладених шлюбів у нас припадає 130,7 тис. 
розлучень. Тобто розлучаються 44,3% подружніх пар. А якщо взяти 
цивільні шлюби, які також розпадаються, то рівень розлучень сягає 
61%. Тобто, розпадається більш як половина пар! Це найвищий 
показник у Європі.  

Відповідно кожне розлучення без укладеного шлюбного 
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договору створює навантаження на судову систему, оскільки між 
сторонами виникають спори про майно, визначення місця проживання 
дитини, визначення розміру аліментів, надання дозволу на виїзд 
дитини за кордон та маса інших спорів. Натомість сторони у 
шлюбному договорі можуть завчасно на випадок можливого 
розлучення врегулювати всі розбіжності.  

Таким чином, я можу прийти до висновку, що укладення 
шлюбних договорів є виключно позитивною практикою, до якої 
повинні прийти громадяни високо-культурної правової держави. 
Процес Євроінтеграції та обмін досвідом із розвинутими 
Європейськими держави повинен змінити національні історично 
складені стереотипи стосовно укладення шлюбних договорів.  

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри цивільного 
права № 2 Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Маслова-Юрченко К. О. 

 
Ясінська А. І., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет юстиції, 3 курс, 6 група 
 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ  
Європейська інтеграція у сучасному світі – це напрямок 

розвитку країни, який наближає її до стандарів Європейського Союзу 
як на рівні законів, так і на рівні правил та звичаїв. З моменту свого 
заснування в 1957 р. Європейський Союз поступово почав 
перетворюватись на один із найпотужніших політичних і фінансово-
економічних центрів сучасного світу, став ключовий компонентом 
системи європейських стандартів. 

Європейський Союз об’єднує країни на підставі спільних 
економічних, політичних і соціальних цілей. Країни Союзу 
дотримуються чітко збалансованого та стійкого, соціального та 
економічного розвитку, загально прогресують. Це досягається шляхом 
створення простору без внутрішніх кордонів, укріплення економічної 
та соціальної інтеграції та створення економічного та валютного 
союзу. Створений єдиний ринок для 500 млн. європейців забезпечує 
вільне переміщення людей, товарів, послуг та капіталу. 
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Курс на європейську інтеграцію є свідомим вибором України ще 
з моменту здобуття незалежності. Вступ України до ЄС підтримується 
переважною більшістю українців, отже євроінтеграційний процес 
країни є відображенням волі українського народу. Зовнішньополітичні 
орієнтири країни повинні згуртувати українське суспільство та владу 
на правильну ціль, що тим самим буде сприяти зміцненню 
національної безпеки, суверенітету держави , її територіальної 
цілісності, що зараз особливо актуально та важливо на тлі 
повномасштабного вторгнення російської федерації на територію 
нашої держави. 

Першим важливим етапом на шляху до членства – ухвала ЄС 
рішення про те, що офіційно розпочинається процес перемовин з 
Україною. Для цього потрібно, щоб Єврокомісія ухвалила позитивний 
звіт стосовно України в рамках процедури оцінювання країн-
кандидатів. У звіті Комісією розглядається прогрес, якого досягла 
Україна за сімома ключовими питаннями, які визначив ЄС, надаючи 
статус кандидата.  

Ось їх перелік: 
- впровадити законодавство про процедуру добору суддів 

Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього 
відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, 
відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії; 

- завершити перевірку доброчесності Етичною радою 
кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до 
створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

- посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, 
шляхом активних та ефективних розслідувань; 

- забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з 
відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); 
прийняти комплексний стратегічний план реформування всього 
правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України; 

- запровадити антиолігархічний закон для обмеження 
надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне 
життя; 

- подолати вплив корисливих інтересів шляхом прийняття 
закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою 
ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження 
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незалежному регулятору ЗМІ; 
- завершити реформу законодавства щодо національних 

меншин, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. 
Україна повинна продемонструвати, що вона відповідає всім 

вимогам. Після зазначеного етапу Рада ЄС має визначитися з 
наступними кроками, який включає в себе початок перемовин щодо 
вступу України до ЄС. 

Вже зараз Україна планомірно імплементує в своє 
законодавство стандарти ЄС, розробляє необхідні законопроекти, 
приймає відповідні закони. За декілька останніх років Україна 
просувається все більше вперед. Завдяки Угоді про асоціацію з ЄС від 
2014 року, Україна вже змогла імплементувати близько 70% правил, 
норм та стандартів ЄС. Ми вже зараз долучені до важливих програм 
Євросоюзу, включаючи освітні та дослідницькі програми Horizon 
Europe та Erasmus. В Україні також проходять вільні та справедливі 
вибори, розвивається активне громадянське суспільство, яке в змозі 
визначати відповідальність влади за справи в країні. 

Як зазначалося вище, ще у 2014 році між Україною та 
Європейським Союзом була підписана Угода про асоціацію. Сама по 
собі Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є 
найбільшим міжнародно-правовим документом за весь час існування 
України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, 
коли-небудь укладеним Європейським Союзом. В Угоді визначено 
абсолютно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах 
«політичної асоціації та економічної інтеграції» та займає місце 
стратегічного орієнтира системним соціально-економічним реформам 
в Україні. Кожного року Європейський Союз публікує свій звіт про 
імплементацію в Україні Угоди про асоціацію, в якому визначає 
прогрес у певних сферах. Відповідно до вказаного звіту найбільшого 
прогресу Україна  досягла у сферах цифрової трансформації та 
енергетики. Відзначився прогрес у сферах верховенства права та 
боротьби з корупцією. 

В останній сфері відбулися позитивні зрушення, зокрема були 
ухвалені ключові закони, спрямовані на реформування Вищої ради 
юстиції та відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також 
був ухвалений закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ), 
завдяки якому з’являється чітка правова база для його 
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функціонування. Значущим кроком у реформуванні системи боротьби 
з тяжкими економічними та фінансовими злочинами в Україні було 
створення Бюро економічної безпеки. 

Цифрова трансформація: Україною ухвалений закон про 
регулятора телекомунікацій, який став важливим етапом на шляху до 
наближення законодавства ЄС. Україна визнається однією з перших 
країн, чий цифровий COVID-19 сертифікат був визнаний ЄС. 
Відповідно до звіту цифрова трансформація України вже сприяє більш 
прозорому урядуванню та ефективній боротьбі з корупцією. 

Енергетика: підключення української енергомережі до 
континентально-європейської мережі було стратегічною метою, 
важливим пріоритетом для України в даній галузі, що дозволило вже 
остаточно підключитися до мережі 16 березня 2022 року. 

Окрім цього, в державі йде робота зі створення на базі 
Президентського університету Європейського коледжу. Наразі з 
вищими навчальними закладами триває робота щодо відкриття 
спочатку факультету європейської інтеграції на базі одного з 
університетів України з тим, щоб він пізніше перетворився на 
повноцінний європейський коледж. 

Євросоюз високо оцінив пройдений Україною шлях та здійснені 
трансформації, завдяки чому ми отримали кандидатство на членство. 
Набуття Україною статусу кандидата стало ще одним сильним 
імпульсом для більш швидкого та ефективного наближення 
національного законодавства до європейського та впровадження 
політик ЄС. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінально-
правової політики Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Сметаніна Н.В. 
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Тематичний напрямок № 3:  
Юридична відповідальність РФ за злочини в Україні 

 
 

Зуєв В. В., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
асистент кафедри кримінального процесу 

 
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА 

НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВООХОРОННИХ І СУДОВИХ ОРГАНІВ 
З МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ 

Динамічний розвиток взаємодії національних правоохоронних 
органів із Міжнародним кримінальним судом (далі – МКС або Суд), 
обумовлений чисельними злочинами РФ в Україні, потребує 
законодавчого та організаційного врегулювання такого 
співробітництва. Аналіз прийнятності юрисдикції МКС в Україні, а 
також норм Кримінального процесуального кодексу України (далі 
КПК), що регламентують міжнародне співробітництво з МКС, 
дослідження наявних процедур у межах такої взаємодії набуває 
першочергової актуальності. 

Забезпечення узгодженості Римського статуту з актами 
національного законодавства (у тому числі кримінального 
процесуального) є одним з найважливіших завдань імплементації, 
оскільки створює належні умови для здійснення співробітництва 
держав-учасниць із Судом. Із прийняттям ЗУ № 2236-IX від 
03.05.2022, яким доповнено КПК розділом IX2, зроблено величезний 
крок у напрямку нормативного забезпечення реального 
співробітництва України із МКС. Зокрема, запроваджені положення, 
що сприятимуть практичній реалізації співпраці, серед яких: 
визначено обсяг і порядок співробітництва (примітка до Розділу, ст. 
617 КПК); встановлено конкретне коло повноважень Центральних 
органів України щодо співробітництва з МКС (ст. 618 КПК); 
закріплено підстави консультацій з МКС та передання кримінального 
провадження до МКС (ст. 619, 620 КПК); окреслені положення про 
порядок виконання прохань МКС про допомогу (ст. 621 КПК); 
визначені умови забезпечення режиму конфіденційності та захисту 
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відомостей під час співробітництва з МКС (ст. 622 КПК) та 
збереження доказів (ст. 623 КПК); унормовано порядок виконання 
функцій МКС на території України, зокрема, проведення 
процесуальних дій прокурором МКС (ст. 624 КПК); регламентовано 
особливості застосування тимчасового арешту особи на прохання 
МКС (ст. 628, 629 КПК), арешту та передачу особи на прохання МКС 
(ст. 631 КПК), порядок тимчасового звільнення осіб, до яких 
застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ст. 632 
КПК); встановлені правила транзитного перевезення особи, яка 
передається до МКС (ст. 634 КПК), процедура виконання рішень МКС 
на території України (ст. 636 КПК); закріплено порядок передачі осіб 
до МКС (ст. 625, 630 КПК). 

Аналіз положень Розділу IX2 КПК надає право стверджувати, 
що відповідними нормами розповсюджується предметна та 
персональна юрисдикція МКС (примітка до Розділу IX2 КПК ) на 
національні кримінальні процесуальні правовідносини, визначається 
дія та особливості цього закону в часі, а також регламентується 
порядок взаємодії вітчизняних правоохоронних і судових органів із 
МКС у випадках: а) передання провадження до Суду, а також прохань 
(запитів) про надання допомоги; б) прохань самого МКС про надання 
допомоги у виді проведення процесуальних дій, прохань про арешт та 
передачу осіб, а також перейняття Україною проваджень від МКС. 
Усе це свідчить про величезні зрушення для забезпечення ефективної 
співпраці, оскільки протягом багатьох років зазначалось, що для такої 
взаємодії необхідно, зокрема, врегулювати її процедуру, порядок 
(часто пропонували зробити це окремим спеціальним законом).  

Між тим, потребують додаткового осмислення окремі норми 
Розділу IX2 КПК. Так, ст. 624 КПК визначає, що прокурор МКС на 
підставі та на виконання прохання МКС може самостійно вчиняти 
процесуальні дії на території України, за винятком процесуальних дій, 
виконання яких в Україні здійснюється за погодженням з прокурором 
або з дозволу слідчого судді, суду. Зазначені положення не цілком 
узгоджуються з вимогами пп. «д» п. 3 ст. 57 Римського статуту, де 
поряд з іншими функціями за цим Статутом, Палата попереднього 
провадження може, зокрема, надавати прокуророві дозвіл на 
прийняття спеціальних заходів, що належать до проведення 
розслідування в межах території держави-учасниці, без отримання з 
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боку цієї держави згоди на співробітництво, якщо згадана Палата 
встановила, що ця держава явно не здатна виконати прохання про 
співробітництво з причини відсутності будь-якого органу або 
елемента його судової системи, наділеного повноваженнями, 
необхідними для виконання прохання про співпрацю відповідно до 
частини 9 Римського статуту. 

Окрім цього, ст. 621 КПК регулює порядок виконання прохань 
МКС про надання допомоги. Частина 1 цієї статті визначає, що 
порядок виконання такого прохання, яке стосується проведення 
процесуальних дій, встановлюється ст. 558 КПК з урахуванням 
особливостей, передбачених ст. 562 КПК («Процесуальні дії, які 
потребують спеціального дозволу», про що вже згадувалось вище). 
Ст. 558 КПК визначає порядок виконання запиту (доручення) про 
міжнародну правову допомогу на території України, зокрема й 
підстави відмови у виконанні такого запиту. Так, відповідно до ч. 7 «у 
разі неможливості виконати запит про міжнародну правову допомогу, 
а також у разі відмови у наданні міжнародної правової допомоги з 
підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу, центральний орган 
України щодо міжнародної правової допомоги або орган, 
уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої 
статті 545 цього Кодексу, повертає такий запит компетентному органу 
іноземної держави із зазначенням причин». Однак ч. 4 ст. 93 Статуту 
визначає, що підставою для відмови у виконанні прохання про 
надання допомоги повністю або частково може бути «лише якщо 
прохання стосується надання будь-яких документів або розкриття 
доказів, які мають відношення до її національної безпеки». Таке 
формулювання очевидно звужує перелік підстав для прийняття 
рішення про відмову у виконання прохання МКС, що суперечить 
положенням, визначеним у ст. 621, 558, 557 КПК. 

Також доречно згадати, що відповідні запити про однакове 
прохання або щодо однієї особи можуть бути отримані одночасно від 
декількох різних суб’єктів. КПК не містить положень, які б 
регламентували порядок розгляду таких запитів та алгоритм 
вирішення таких колізій з правилами чи умовами встановлення 
пріоритету. Статут містить такі положення у ст. 90, однак лише в 
частині вирішення колізії на запит про передачу йому особи за 
наявності одночасного запиту іншої країни про видачу їй такої особи.  
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Імплементація Римського статуту Україною зробить можливим 
забезпечення кримінального переслідування осіб, винних у вчиненні 
міжнародних злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС, за 
допомогою національних правоохоронних і судових органів. 
Початкові кроки, які зроблені законодавцем у виді регламентації 
співробітництва вітчизняних правоохоронних органів, Міністерства 
юстиції із МКС, що відобразилось у відповідних змінах до КПК, є 
суттєвим та знаковим досягненням. Це дозволяє, по-перше, створити 
умови для ефективного розслідування та притягнення до кримінальної 
відповідальності конкретних злочинців, що вчинили злочини під час 
війни РФ проти України, та, по-друге, створюють умови для 
подальшої ратифікації Статуту та імплементації його положень з 
метою ефективного захисту від найжорстокіших злочинів проти 
людяності. І хоча чинна регламентація співробітництва із МКС у 
Розділі IX2 КПК не позбавлена неточностей та десинхронізації в 
унормуванні порядку такої взаємодії із процедурами, передбаченими в 
Статуті, важко переоцінити важливість нормативного закріплення 
правовідносин у КПК як додаткового ефективного інструменту 
боротьби із найтяжчими злочинами та притягнення винних до 
відповідальності за їх скоєння.  

 
Гузе К. А., 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого, 

к. ю. н., асистент кафедри цивільної юстиції та адвокатури 
 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ  
В СУДІ У ВІЙСЬКОВІЙ ТА ОБОРОННІЙ СФЕРІ  

У п. 3 ст. 131-1 Конституції України передбачено, що на 
прокуратуру України покладається представництво інтересів держави 
в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. 

Реалізація зазначених конституційних положень здійснюється 
національною прокуратурою в різних напрямках. Одним з таких 
являється представництво в суді інтересів держави в воєнній сфері, 
сфері оборони і військового будівництва, що здійснюється 
Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері (далі ˗ 
Спеціалізована прокуратура ВОС). 
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Так, п. 6 наказу Генерального прокурора «Про особливості 
організації діяльності спеціалізованих прокуратур у військовій та 
оборонній сфері» від 22 листопада 2021 р. № 370 (далі ˗ наказ 
Генпрокурора № 370) закріплює, що з метою забезпечення належної 
організації роботи щодо виконання визначених функцій, 
розмежування їхніх повноважень із самостійними структурними 
підрозділами Офісу Генерального прокурора, обласними та 
окружними прокуратурами на Спеціалізовану прокуратуру ВОС 
покладено обов’язок забезпечувати організацію та здійснення 
представництва інтересів держави в суді.  

Варто зазначити, що випадки (підстави) за наявності яких 
можливе прокурорське представництво закріплені у Законі України 
«Про прокуратуру» (далі ˗ Закон). Зокрема, у ст. 2 передбачено, що 
прокуратура реалізує функцію представництва інтересів держави в 
суді у випадках, визначених цим Законом та главою 12 розділу III 
Цивільного процесуального кодексу України.  

Стосовно повноваження прокуратури та випадків (підстав) 
представництва інтересів держави в суді висловився і Конституційний 
Суд України. У своєму рішенні № 4-р(II)/2019 від 5 червня 2019 р. 
(справа № 3-234/2018(3058/18) він зазначив, що в Основному Законі 
України міститься застереження «у виключних випадках і в порядку, 
що визначені законом». Про такі випадки йдеться, зокрема, у ч. 3 ст. 
23 Закону № 1697 («Про прокуратуру» ˗ доповнено К.Г.) за якою 
«прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів 
держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, 
якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином 
здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи 
інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені 
відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу» 
(абзац перший). На думку Конституційного Суду України, це 
обумовлюється недопущенням свавільного втручання прокуратури у 
здійснення господарської та статутної діяльності юридичних осіб, 
досягнення цілей функціонування учасника відповідних 
правовідносин, виконання ним договірних зобов’язань тощо. При 
цьому на прокуратуру покладається обов’язок щодо обґрунтування 
необхідності такого втручання.  

Системний аналіз вищезазначеної ст. 2 Закону та рішення 
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Конституційного Суду України дає змогу дійти висновку, що 
реалізація прокурором представництва інтересів держави 
допускається у разі, якщо орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до 
компетенції якого віднесені відповідні повноваження у спірних 
правовідносинах: 1) не здійснює захист цих інтересів; 2) неналежним 
чином здійснює захист цих інтересів; 3) такий компетентний орган 
відсутній. 

Наведені випадки є загальними підставами реалізації прокурорами 
структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора, обласних, 
окружних прокуратур, а також прокурорами Спеціалізованої 
прокуратури ВОС представництва в суді інтересів держави. Водночас 
останні, вправі здійснювати покладені на них повноваження з 
представництва в суді інтересів держави в воєнній сфері, сфері оборони і 
військового будівництва лише в спеціальних випадках, визначених у 
нормативних актах, зокрема, у наказі Генпрокурора № 370. 

Так, згідно цього Наказу представництво інтересів держави в суді 
допускається: 1) Спеціалізованою прокуратурою у військовій та 
оборонній сфері Офісу Генерального прокурора у правовідносинах, 
пов’язаних із діяльністю Міністерства оборони України, Збройних Сил 
України, Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої 
розвідки України, Служби безпеки України, Управління державної 
охорони України, Державної спеціальної служби транспорту, 
Національної гвардії України, а також діяльністю інших суб’єктів, 
визначених у п. 6.1 наказу Генпрокурора № 370; 2) Спеціалізованим 
прокуратурам у військовій та оборонній сфері (на правах обласних та 
окружних) у правовідносинах, пов’язаних із діяльністю суб’єктів, 
визначених у пункті 6.1 Наказу, крім центральних апаратів 
(адміністрацій, управлінь) цих органів, їх підрозділів, повноваження 
яких поширюються на всю територію України (за винятком видів, 
окремих родів військ (сил) Збройних Сил України) (п. 6.2 наказу 
Генпрокурора № 370). 

Поряд з загальними та спеціальними випадками здійснення 
Спеціалізованою прокуратури ВОС представництва в суді інтересів 
держави її повноваження у досліджуваній сфері також визначаються за 
принципом інстанційності та територіальності. 

Зокрема, за принципом інстанційності, апеляційні скарги на судові 
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рішення, якими вирішено спір по суті позовних вимог, вправі подавати 
керівники, перші заступники, заступники керівників спеціалізованих 
прокуратур (на правах обласних). А у разі відсутності апеляційного суду 
за місцем розташування таких прокуратур скаргу підлягає подавати 
керівникам, першим заступникам, заступникам керівників 
спеціалізованих прокуратур (на правах окружних), працівники яких 
брали участь у розгляді справи, або керівництву прокуратури вищого 
рівня (п. 6.3 наказу Генпрокурора № 370). Наразі, касаційні скарги на 
судові рішення у цивільних, господарських, адміністративних справах 
(провадженнях), заяви про перегляд судових рішень та участь у розгляді 
цих справ у Верховному Суді покладається на Спеціалізовану 
прокуратуру у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального 
прокурора (п. 10 наказу Генпрокурора № 370). 

Щодо принципу територіальності, то виконання конституційних 
функцій прокуратури, зокрема функції представництва в суді інтересів 
держави в воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва 
здійснюється: 1) Спеціалізованою прокуратурою у військовій та 
оборонній сфері Центрального регіону – у Вінницькій, Житомирській, 
Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях та 
м. Києві; 2) Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній 
сфері Південного регіону – у Дніпропетровській, Запорізькій, 
Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а 
також акваторії поміж береговою лінією Одеської, Миколаївської та 
Херсонської областей і лінією державного кордону в територіальному 
морі України, у водах спільного використання; 3) Спеціалізованою 
прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону – у 
Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, 
Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях; 4) 
Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері 
об’єднаних сил – у Харківській, Луганській, Донецькій областях, а також 
в акваторії поміж береговою лінією Донецької області та лінією 
державного кордону в територіальному морі України (п. 3 наказу 
Генпрокурора № 370). 

Враховуючи проведений вище аналіз норм Конституції України, 
Закону України «Про прокуратуру», наказу Генерального прокурора, 
висновки Конституційного Суду України, практику Верховного Суду 
щодо здійснення Спеціалізованою прокуратурою ВОС представництва 
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інтересів держави в суді в особі військових підрозділів, можна зробити 
висновок, що реалізація покладених на неї процесуальних повноважень в 
зазначеній сфері допустима лише у визначених законом випадках (з 
підстав), які можна класифікувати на загальні та спеціальні. Поряд з 
загальними та спеціальними випадками здійснення Спеціалізованою 
прокуратури ВОС представництва в суді інтересів держави її 
повноваження у досліджуваній сфері також визначаються за принципом 
інстанційності та територіальності. 

 
Федоров О. В., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

аспірант кафедри кримінально-правової політики 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ  
ТА ЗАХОДІВ ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ В УКРАЇНІ  

У ЗВ’ЯЗКУ З ПОВНОМАСШТАБНОЮ АГРЕСІЄЮ РФ 
У зв’язку з повномасштабною агресією РФ проти України 

проблема захисту права та свобод наших громадян набула особливої 
актуальності та змісту.  

Сутнісні зміни у структурі вітчизняної злочинності 
підтверджують дані кримінально-правової статистики. За 
інформацією з Офісу Генерального прокурора в період 
повномасштабного вторгнення РФ зареєстровано 44 678 злочинів 
агресії та воєнних злочинів («Порушення законів та звичаїв війни» 
стаття 438 Кримінального кодексу України, «Планування, підготовка 
або розв’язання та ведення агресивної війни» стаття 437  
Кримінального кодексу України, «Пропаганда війни» стаття 436 
Кримінального кодексу України та інші), 18 734 злочинів проти 
національної безпеки («Посягання на територіальну цілісність та 
недоторканість України» стаття 110 Кримінального кодексу України, 
«Державна зрада» стаття 111 Кримінального кодексу України, 
«Колаборційна діяльність» стаття 111-1 Кримінального кодексу 
України, «Пособництво державі-агресору» стаття 111-2 
Кримінального кодексу України, «Диверсія» стаття 113 
Кримінального кодексу України та інші).  

За твердженням Генерального прокурора України Андрія 
Костіна, Росія здійснює геноцид українського народу. Вже 
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зафіксовано понад 300 фактів, які кваліфікуються саме так. За час 
повномасштабної війни загинуло близько 8 тисяч та поранено майже 
11 тисяч цивільних осіб-українців (це без даних з тимчасово 
окупованих територій та місць, де йдуть активні бойові дії). На 
деокупованих територіях лише в останні місяці у масових похованнях 
виявлено тіла 698 людей, 613 похованих – цивільні. Зафіксовано 
знищення та пошкодження понад п’ятдесяти тисяч цивільних об'єктів 
(більше ніж 41 тисяча з них – житлові будинки), майже дві тисячі 
освітніх закладів, майже 400 лікарень, понад 5 тисяч об'єктів 
критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність 
населення (газопроводи, водопроводи, електромережі). На тимчасово 
окупованих територіях російські солдати здійснювали ґвалтування і 
злочини сексуального насильства. Офіційно ідентифіковано 9755 
депортованих дітей. Відповідно до цього вже розслідується 5 
проваджень щодо геноциду. Серед них магістральне – за фактом 
вчинення геноциду українського народу. Зараз 4 справи скеровано 
до суду, 3 здійснюється в порядку спецрозслідування. 

Агресивні дії сусідньої країни, без сумніву, обумовлюють 
виключний статус Збройних Сил України як суб’єкта запобігання 
злочинів, вчинюваних за участю окупантів. 

Науковий керівник: к.ю.н., доц. кафедри кримінально-
правової політики Національного юридичного унівеситету імені 
Ярослава Мудрого Оболенцев В.Ф. 

 
Гевчук І.Р., 

Національна академія 
Державної прикордонної служби України  

імені Богдана Хмельницького, студент 
 

Косінов Д.О., 
Національна академія 

Державної прикордонної служби України 
 імені Богдана Хмельницького, лейтенант 

 
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗА ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ 
24 лютого. Цей день змінив все, змінив історію України, змінив 

наше відношення до «братського» народу, в цей день змінився світ, 
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Росія, без оголошення війни о п‘ятій ранку напала на нашу країну, 
незалежну Україну, назвавши все це «звільненням», «спеціальною 
військовою операцією», «визволення українців» та ще багато 
бездумних фраз. Війна вже триває майже 9 місяців, це майже рік, як 
наші захисники, хлопці та дівчата боронять нас, наших рідних та 
найголовніше – Батьківщину. Тисячі українців були вимушені 
покинути свої домівки, виїхати за межі України, втратили сім‘ю, 
рідних, роботу, житло та домашніх улюбленців, багато з яких стали 
жертвами російських злочинів, яких катували, били, вирізали на тілі 
дітей та дорослих знаки «Z», морили голодом, тримали в підвалах без 
їжі та води, але рано чи пізно завжди прийде розплата. Дії, вчинені 
російською армією мають бути покарані. Отже, хто може покарати 
російську федерацію, яка і досі вчиняє геноцид над українським 
народом. Наприклад, міжнародний суд справедливості ООН та 
міжнародний кримінальний суд, які знаходяться в Гаазі, що в 
Нідерландах, спеціальний трибунал для покарання злочину агресії 
проти України, Європейський суд з прав людини та національний 
трибунал. Щодо міжнародного суду справедливості ООН. Після 
повномасштабного вторгнення, 26 лютого Україна подала заяву, 
згідно якої розглядався спір на рахунок зупинення геноциду українців 
згідно із Конвенцією про геноцид, невизнання незалежності Донецької 
та Луганської народних республік, присудження повної 
відшкодування шкоди, завданою Росією та негайно зупинити збройну 
агресія або як опонент заявляє «спеціальну військову операцію» на 
території України. 16 березня 2022 року саме Міжнародним судом 
ООН було винесене рішення щодо негайного припинення агресії 
проти України, зупинити заподіяння шкоди серед цивільного 
населення та цивільних об’єктів.  

Міжнародний кримінальний суд-це перший суд, що прийшов на 
заміну тимчасовим трибуналам, який розслідує воєнні злочини, 
злочини проти агресії та геноцид. Навіть попри те, що Україна 
підписала, але не ратифікувала Римський статут, Україна, 
скориставшись механізмами виконання юрисдикції Міжнародного 
кримінального суду подала заяву про визнання юрисдикції щодо 
воєнних злочинів, що нині відбуваються на всій території України. 
Певне що, саме цей суд зробив і досі робить вагомий внесок у 
покаранні Росії за воєнні злочини на території України, адже свої 
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розслідування вони почали ще з 21 листопада 2013 року, коли в 
основному військові злочини здійснювались лише на сході України, а 
саме це нам дає змогу  покарати військових РФ за злочини проти 
людяності, геноцид та руйнування української нації не тільки після 
повномасштабного вторгнення, але й за напад Росії ще 8 років тому, 
згідно якого у грудні 2020 року було завершено вивчення подій, що 
відбувались під час збройного конфлікту на Донбасі та в Криму. Саме 
цей суд, один із перших, на наступний день після повномасштабного 
вторгнення заявив, що готовий розслідувати всі воєнні злочини, 
злочини проти людства та винищення українського народу. 25 квітня 
була підписана угода між прокурором Карімом Ханом(прокурором 
Міжнародного кримінального суду) та генеральними прокурорами 
трьох країн: України, Польщі та Литви щодо приєднання Офісу 
прокурора Міжнародного кримінального суду до спільної слідчої 
групи, а це означає, що будуть докладені по максимуму зусилля щодо 
збору доказів терористичних злочинів, які і на цей вчиняє Росія та 
притягнення всіх винних до кримінальної відповідальності. Наразі 
учасником групи є і Євроюст (європейське агентство, що співпрацює 
із судовою ланкою та поліцейськими органам країн-членів 
Європейського союзу), у кожній із членів груп ведеться своє 
розслідування, після чого здійснюється взаємодія та обмін 
інформацією (доказами) із іншими учасниками слідчої групи. Наразі, 
згідно Лондонської декларації 1942 року, яка закладає в собі основу 
Нюрнберзького трибуналу, 4 березня 2022 року було проголошено 
Декларацію про створення Спеціального трибуналу для покарання 
злочину агресії проти України, згідно із яким були винесені ключові 
тези: 1) негайно припини усі злочинні дії, що і наразі відбуваються на 
території України, адже рішення президента Росії створює геноцид 
українського народу, винищування української нації та його дії 
закликають до звірств, які він замовив, до агресії, яку він спровокував 
та саме він створює підрив міжнародних принципів верховенства 
права та самовизначенням для всіх народів шляхом застосування 
сили; 2) допомога у подоланні огидних спроб вищого командування 
Росії зруйнувати мир, винищити український народ; 3) створення 
Спеціального трибуналу, який повинен розслідувати всі акти 
насильства спричинені російськими військовими проти цивільних та 
військових людей на території України; 4) зібрання всіх потрібних 
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доказів, щоб російська федерація відповідала у повній мірі за 
терористичні злочини, що здійснювались в період із  24 лютого по 
теперішній час. 

На мою думку, юридична відповідальність не може бути, а буде, 
відповідно до статей Конвенції про війну які російська федерація 
порушила і порушує надалі. Розслідування всіх військових злочинів, 
що і нині відбуваються на території України повинні проводитись на 
міжнародному рівні, із залученням всіх представників іноземних 
держав та демонстрування на світовій арені тих подій, що 
відбуваються і на сьогодення і я вважаю, що кожен злочин має бути 
покараним. Суд, що остаточно буде вирішувати цю справу повинен 
зобов’язати російську федерацію виплатити репарації, а тобто сплату 
коштів, які повністю будуть забезпечувати Україну у відновленні всієї 
інфраструктури та конфіскації всієї ядерної зброї, що перебуває на 
території ворога, адже на теперішній час це загрожує всьому світу. 
Звичайно хотілось би, щоб всі військові, що спричиняли дії, які 
суперечать міжнародним принципам притягались до суворої 
відповідальності у вигляді смертної кари чи довічного ув’язнення, 
якщо це буде можливо, проте ми і досі залишаємось людьми та 
керуємось міжнародними конвенціями та договорами, зокрема 
міжнародним правом, де смертна кара як засіб чи спосіб покарання 
застосовується дуже рідко, так як не вважається гуманною у 
сучасному світі. 

Науковий керівник: к.ю.н., старший лейтенант, викладач 
кафедри адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної 
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького Демчик Н.П.  

 
Гордєєва К. О., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет адвокатури, 2 курс магістратури, 7 група 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 
Протягом усієї історії людства було багато збройних конфліктів 

та війн. Проте в ХХІ столітті не можливо було уявити, що така 
страшна, кривава та жорстока війна, яку розв’язала Російська 
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Федерація проти України, насправді може мати місце. Тим не менш, 
маємо справу саме з цим. Разом з тим, окрім багатьох викликів, з 
якими держава стикається внаслідок військових дій, важливими також 
є питання відновлення правоохоронної системи та порушених прав 
людини. Ці питання і включають в себе таке поняття, як «перехідне 
(або ж відновне) правосуддя». 

Економічна і соціальна рада ООН у своїй Резолюції «Базові 
принципи застосування програм відновного правосуддя в 
кримінальних справах» надає наступну дефініцію: «Відновне 
правосуддя – це будь-який процес, в якому жертва і правопорушник 
та, у визначених випадках, будь-які інші особи або члени громади, які 
постраждали від злочину, беруть спільно активну участь у вирішенні 
питань, які тягнуть за собою вчинення злочину, як правило, за 
допомогою фасилітатора. Відновні процеси можуть включати в себе 
посередництво, кола примирення, наради та винесення вироку». 

У вищезазначеній Резолюції, окрім іншого, наголошено на тому, 
що держави-члени повинні розглянути можливість створення керівних 
принципів і стандартів за допомогою законодавчих повноважень, які 
регулюватимуть використання програм відновного правосуддя. Такі 
настанови та стандарти повинні поважати основні принципи, 
викладені в цьому документі, і має стосуватися, зокрема, умов 
передачі справ програм до відновного правосуддя. Варто зазначити, 
що Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України ще з 2014 року до початку повномасштабного 
вторгнення були розроблені керівні принципи державної політики 
перехідного періоду, які мали своє відображення у відповідному 
законопроекті. Даний законопроект був відкликаний незадовго до 
повномасштабного вторгнення у зв’язку з необхідністю його 
доопрацювання, в тому числі із залученням міжнародних експертів. 
Як бачимо, нагальна потреба в нормативному закріпленні 
фундаментальних принципів державної політки у сфері перехідного 
правосуддя існує. Саме з їх розробки, прийняття та впровадження слід 
розпочати процес відновлення.  

Важливо враховувати рекомендаційні положення, викладені в 
міжнародних актах. Зокрема, в Рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи No. R (99) 19 стосовно медіації в кримінальних справах 
викладені загальні стандарти медіаційних процедур, вимоги до 
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кваліфікації та підготовки медіаторів та ведення індивідуальних 
справ. Окрім цього, в Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 
CM/Rec(2018)8 щодо відновного правосуддя у кримінальних справах 
закріплено такі базові принципи відновного правосуддя: сторони 
повинні мати можливість брати активну участь у розкритті злочинів 
(принцип участі зацікавлених сторін), і що ці відповіді повинні бути в 
першу чергу орієнтовані на вирішення проблем та відшкодування 
шкоди, яку злочин завдав конкретним особам, відносинам та 
суспільству в цілому (принцип відшкодування шкоди); також 
добровільність; дискусійний, шанобливий характер діалогу; однакова 
турбота про потреби та інтереси залучених осіб; процесуальна 
справедливість; колективність, угода на основі консенсусу; 
зосередженість на відшкодуванні, реінтеграції та досягненні 
взаєморозуміння і уникнення панування. 

Заслуговує на увагу положення Декларації Міністрів юстиції 
держав-членів Ради Європи про роль відновного правосуддя в 
кримінальних справах, згідно якого пропонується розглядати відновне 
правосуддя не лише як простий інструмент у рамках традиційного 
підходу до кримінального правосуддя, а як більш широку культуру, 
яка має пронизувати систему кримінального правосуддя, засновану на 
добровільній участі жертви та правопорушника, а також інших 
постраждалих сторін та широке співробітництво у вирішенні та 
відшкодуванні шкоди, заподіяної злочином. До даної позиції слід 
обов’язково прислухатися та  врахувати при розробці державної 
політики.  

Окрім рекомендацій міжнародних організацій, в сучасних 
умовах правозахисниками вже розроблена також низка пропозицій з 
приводу перехідного правосуддя. Серед них: 

1. Групи потерпілих з різних вікових груп та регіонів слід 
активно залучати до всіх етапів розробки та реалізації перехідного 
правосуддя в Україні.  

2. Не слід забувати про злочини, що були скоєні з 2014 року по 
лютий 2022 року. Ця рекомендація випливає з центральної ролі 
потерпілих та їхніх інтересів у всіх процесах перехідного правосуддя. 

3. Документування вчинених кримінальних правопорушень 
потребує координації не лише серед юристів, а й серед 
журналістських та академічних ініціатив. Окрім неурядових 
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організацій, наразі в Україні працюють слідчі Міжнародного 
кримінального суду (МКС), слідчі групи  іноземних держав та Комісія 
ООН з розслідування. 

4. Документування має бути чутливими до потерпілих і 
ґрунтуватись на принципі «не нашкодь». Документування, навіть 
якщо воно здійснюється з найкращими намірами, може завдати 
шкоди, якщо слідчі не пройшли відповідну підготовку. Зокрема, 
необхідна спеціальна підготовка для опитування вразливих 
потерпілих як-то постраждалі від сексуального насильства або діти. 

5. Україна повинна забезпечити неупереджене та ефективне 
розслідування та судове переслідування звинувачень у ймовірних 
злочинах української сторони у 2014-2021 роках та після 
повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. 

6. У своїй політиці перехідного правосуддя Україна повинна 
врахувати роль релігійних лідерів та установ як каталізаторів 
порушень міжнародного права, оскільки синагоги, єврейські цвинтарі 
та меморіали Голокосту, мечеті та християнські церкви постраждали 
від російських обстрілів, а кримські татари – мусульмани - є мішенню 
Росії у сфабрикованих справах щодо володіння так званою 
екстремістською ісламською літературою. 

7. Розробка механізмів надання репарацій потерпілим має стати 
стратегічним пріоритетом як для України, так і для її міжнародних 
партнерів. 

8. Глибинний, всебічний аналіз злочинів радянського періоду 
посилить ініціативи України з встановлення правди щодо діючої 
агресії та інших злочинів Росії. Комісія ООН з розслідування може 
торкнутися таких питань історичної спадщини. Однак більш 
доцільною – комплексною та стратегічною – відповіддю може бути 
створення окремої ініціативи щодо встановлення істини. 
Неупереджений, заснований на фактах і детальний історичний аналіз 
може запропонувати шляхи стійкого життєствердного переходу від 
гнітючого минулого та сьогодення не тільки для України, а й для Росії 
та Білорусі. 

В цьому контексті важливо, що серед причин незадовільного 
стану притягнення до відповідальності за злочини, вчинені в Україні в 
рамках збройного конфлікту, є, зокрема, недосконалість чинного 
законодавства України щодо відповідальності за міжнародні злочини, 



219 
 

практична відсутність досвіду правоохоронців та суддів у притягненні 
до відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного 
права, а також відсутність доступу до території, що ускладнює процес 
збору доказів. Вищезазначені питання можна вирішити на 
державному рівні шляхом прийняття відповідних змін до 
Кримінального кодексу України, запровадженню навчальних програм 
для поліцейських, прокурорів та суддів. 

Таким чином, слід розуміти, що перехідне правосуддя – це 
комплексний, багаторівневий процес, який обумовлюється багатьма 
чинниками. Проте за ефективної взаємодії української правоохоронної 
системи, громадського сектору та міжнародних партнерів, відповідної 
законодавчої та правозастосовної роботи даний процес має всі шанси 
на успіх.  

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Харитонова О.В. 

 
Полунін Є. Л., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 4 курс, 3 група 

 
МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПРИТЯГНЕННЯ  

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ 

24 лютого 2022 року стало поворотним моментом не лише для 
України, а й для всього світу. Наразі триває сьомий місяць 
повномасштабної війни Росії проти України. І що ж ми маємо на 
сьогодні? Дана ситуація чітко висвітлила наскільки крихкою та 
нестабільною є міжнародна система колективної безпеки.  

В умовах очевидного визнання дій РФ як прямої військової 
агресії, що становить загрозу не лише для України, а й для всієї 
Європи, та зважаючи на процес євроінтеграції нашої країни, здавалося 
б ми мали розраховувати на всебічну підтримку і допомогу. Проте, на 
жаль, здебільшого отримуємо лише обіцянки та співчуття з даного 
приводу. Зокрема, така ситуація обумовлена нерішучістю ООН і 
НАТО та пануванням достатньо протилежних настроїв серед держав-
учасниць ЄС. Хоча все мало б бути навпаки, адже вони є складовими 
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досить потужного механізму на міжнародній арені, що покликаний 
забезпечувати захист міжнародного миру і безпеки людини в тому 
числі.  

Слід відзначити, що переважно нашими силами з перших днів 
війни і дотепер активно збираються та фіксуються докази агресії, 
геноциду, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних 
окупантами. Крім того, були оперативно відкриті справи в 
міжнародних судових установах як перший крок у процесі 
притягнення Росії до відповідальності за військову агресію та інші 
міжнародні злочини проти України. Триває також процес створення 
спеціального трибуналу для переслідування Путіна В. В. та його 
оточення на зразок Нюрнберзького, створеного після Другої світової 
війни для суду над військовими злочинцями в нацистській Німеччині. 
Таким чином, дана тематика, на жаль, наразі є  безперечно 
актуальною та важливою для нашої країни. 

В доктрині міжнародного права визначено, що однією з 
найактуальніших проблем є питання притягнення держав до 
міжнародно-правової відповідальності за вчинення агресії без 
винесення рішення про це Радою Безпеки ООН. У такому разі 
держави, які є постійними членами Ради Безпеки ООН (КНР, Франція, 
Росія, Велика Британія, США), можуть заблокувати рішення стосовно 
себе або щодо питань, коли зачіпаються їх інтереси. Згідно з п. п. 2–3 
ст. 27 Статуту ООН, рішення Ради Безпеки ООН з непроцедурних 
питань уважаються прийнятими, коли за них подані голоси дев’яти 
членів Ради з п’ятнадцяти, включаючи голоси всіх постійних членів 
Ради, що збігаються. Як бачимо, то дана проблема потребує 
нагального вирішення, адже зацікавлені країни можуть до 
нескінченності блокувати рішення, а якщо ухвалити його всупереч 
процедурі, то такі дії будуть вважатися незаконними. 

Ще одним механізмом притягнення РФ до відповідальності є 
діяльність Міжнародного кримінального суду. Він є найважливішою 
міжнародно-правовою інституцією, що здійснює кримінальну 
юрисдикцію. Цей незалежний постійно діючий судовий орган, 
уповноважений здійснювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних 
за найтяжчі злочини, які викликають занепокоєння міжнародного 
співтовариства, відповідно до Римського статуту, який у свою чергу 
доповнює національні системи кримінального правосуддя.  
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Правовою підставою діяльності зазначеного Суду є Римський 
статут МКС від 17 липня 1998 року. Україною не ратифіковано даний 
міжнародний документ, що пов’язано з низкою законодавчих перепон, 
однак юрисдикція визнана у передбаченому Статутом порядку, не 
пов’язана з ратифікацією. Так, згідно з ч. 3 ст. 12 Статуту, при 
необхідності визнання юрисдикції державою, яка не є учасницею 
Статуту, ця держава може за допомогою заяви, переданої Секретарю, 
визнати здійснення Судом юрисдикції відносно конкретного злочину.  

Саме таким способом Україна вже визнавала юрисдикцію Суду 
у 2014 році, коли Верховна Рада України прийняла Заяву, згідно з 
якою визнала юрисдикцію за ст. 7 Статуту (злочини проти людяності 
та воєнні злочини) під час спірних акцій протестів у період з 21 
листопада 2013 по 22 лютого 2014 року, а також 4 лютого 2015 року, 
коли ВРУ прийняла Постанову, якою затвердила Заяву щодо визнання 
юрисдикції Суду за ст. 7 (злочини проти людяності) щодо скоєних 
злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками 
терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», починаючи з 20 лютого 
2014 року. 

Щодо дій даної міжнародно-правової інституції, то тут ситуація 
набагато краща. Так, прокурор МКС Карім Хан розпочав 
розслідування вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року та 
оголосив про початок розслідування воєнних злочинів. Зокрема, для 
негайного та ефективного збору доказів та документування злочинів, 
скоєних в Україні після 24 лютого 2022 року, було використано 
змішану форму співробітництва, яка дозволяє оперативно виконувати 
поставлені завдання. 

Крім того, до врегулювання даного процесу був залучений і 
Європейський суд з прав людини. Зокрема, від 28 лютого 2022 року 
Україна направила до ЄСПЛ запит щодо інформування російського 
уряду про прийняття термінових тимчасових (забезпечувальних) 
заходів згідно ст. 39 Регламенту Суду у зв’язку з «масовими 
порушеннями прав людини, які вчиняються російськими військовими 
в ході військової агресії проти суверенної території держави України».  

Вже 1 березня було винесено рішення про застосування таких 
заходів. Так, ЄСПЛ наказав уряду Росії «утримуватися від військових 
нападів на цивільне населення та цивільні об’єкти, у тому числі 
житлові приміщення, транспортні засоби швидкої допомоги й інші 
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цивільні об’єкти, що перебувають під спеціальною охороною, зокрема 
школи та лікарні, а також негайно забезпечити безпеку закладів 
медичної допомоги, їх особового складу й автомобілів швидкої 
допомоги на території, яка піддається нападу або облозі російських 
військ». 

Отже, можна зробити висновок проте, що ключові механізми 
притягнення РФ до міжнародної кримінальної відповідальність 
виявилися або достатньо неефективними, або діють поверхнево, тобто 
не використовують весь наявний у них потенціал для допомоги, яка 
наразі так потрібна нашій державі та нашому народу. Слід відзначити, 
що навіть у такій складній ситуації Україна тримається гідно та 
намагається відновити справедливість цивілізованими та законними 
методами, що незвичні для нашого опонента. В будь-якому разі 
агресор має бути покараний, тому скоріше за все ЄС перегляне 
ефективність діяльності основних міжнародних інституцій та 
активніше сприятиме вирішенню даної проблеми. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Зайцев О. В. 
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Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет прокуратури, 3 курс, 9 група 
 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  

ЗА ЗЛОЧИНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
Будь-яка протиправна поведінка суб’єктів – учасників 

суспільних відносин тягне за собою наслідки у вигляді юридичної 
відповідальності. Воєнні злочини, що вчиняє РФ по відношенню до 
України та її громадян, беззаперечно несуть в собі особливо високий 
рівень суспільної небезпечності та громадського інтересу. Діяння 
країни-агресора ставлять під загрозу не лише демократичні цінності і 
норми міждержавного співіснування, але й життя людей, що повинно 
потягнути за собою  якнайсуворішу міру покарання. Представник 
міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch 
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висловився стосовно злочинних діянь, які вчиняє Росія на території 
України наступним чином: «Випадки, які ми задокументували, є 
невимовною, навмисною жорстокістю та насильством щодо 
цивільного населення України. Зґвалтування, вбивства та інші 
насильницькі дії проти людей, які перебувають під вартою російських 
військ, слід розслідувати як воєнні злочини».  

Міжнародними органами, до яких вже звернулася Україна, є 
Міжнародний кримінальний суд (далі – МКС) та Міжнародний суд 
справедливості ООН. МКС був заснований і керується в своїй 
діяльності відповідним Римським Статутом, який нашій державі досі 
не судилося ратифікувати. Затвердження Верховною Радою 
документа слугує необхідною підставою для можливості звернення 
України до Суду, тому питання про ратифікацію Статуту – те, що 
стоїть на порядку денному.  

Водночас, представники Офісу Президента та міністр юстиції 
наголошують на необхідності відтермінування цієї процедури, 
зазначаючи, що ратифікація Статуту під час війни може спричинити 
не аби-які ризики для українських військових та підґрунтя для 
подання численних безпідставних обвинувальних заяв до Суду 
Росією. Більш того, Україна визнала юрисдикцію МКС з таких питань: 
по-перше, щодо справ, які стосуються Майдану, по-друге, щодо 
злочинів проти людяності та воєнних злочинів, вчинених на її 
території. 

У перші дні війни Україна відреагувала на дії держави-агресора 
поданням позову 26 лютого 2022 року до Міжнародного суду ООН з 
питанням звинувачення РФ у злочині геноциду проти українського 
народу. Через кілька днів, 3 березня, ситуація привернула увагу 
міжнародну спільноту: до МКС звернулося спочатку 39 країн-
учасниць Статуту, згодом кількість їх зросла до 43. З цього 
розпочалося розслідування протиправних діянь РФ Гаазьким 
прокурором. Виключна роль МКС виявляється в тому, що вперше за 
всю історію свого існування Суд став учасником Спільної слідчої 
групи, до якої увійшли, окрім України, Польща, Литва, Латвія, 
Естонія, Словаччина, а навесні до нашої країни прибула найбільша в 
історії команда із 42 слідчих Міжнародного суду та інших експертів, 
завданням яких є розслідування злочинів Росії на території України. 
При цьому, слід зазначити, що діяння агресора були визнані 
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геноцидом вже в наступних державах: Польщі (23 березня), України 
(14 квітня), Естонії та Латвії (21 квітня), Канада (28 квітня), Литва (10 
травня), Чехія (10 травня), Ірландії (2 червня).   

Постає питання, чи не буде перепоною на шляху до засудження 
Росії МКС те, що вона в свою чергу не є учасницею Римського 
Статуту з 2016 року (після визнання Судом діяльність Росії в Криму 
окупацією). Відповідно до засад діяльності Суду, він має суб’єктну і 
територіальну юрисдикцію, що означає, що йому підсудні: 1) злочини, 
що вчиняються на територіях держав-учасниць Статуту або їх 
громадянами; 2) злочини, що вчиняються на територіях держав, що 
подали ad hoc заяви Секретареві про визнання юрисдикції МКС на 
певне коло злочинів. Останній випадок якраз-таки стосується України. 

Однак не лише на Міжнародному кримінальному суду лежить 
обов’язок притягнення до відповідальності за злочини в Україні 
російських військових та вищого керівництва, але й національним 
судам. Справа в тому, що МКС здатен судити лише верхівки владних 
кіл держави-агресора, зокрема главу держави – президента. До 
прикладу, у 2008 році Суд видав ордер на арешт президента Судану, 
який обвинувачувався у злочині геноциду. Так, директор Міжнародної 
асоціації юристів пояснює: «Він (МКС) працює за принципом 
комплементарності, який, по суті, передбачає, що першочергова 
відповідальність лежить на національних судах. Але щоб Україна 
здобула довіру та легітимність в очах міжнародної спільноти, вона має 
провести ці процедури та судові процеси відповідно до міжнародних 
стандартів справедливості та неупередженості. І я гадаю, це вийде. 
Міжнародні судові інституції, зокрема Міжнародний кримінальний 
суд, зосередяться на більш високопоставлених особах». І якщо з 
притягненням до відповідальності за воєнні злочини, геноцид та 
злочини проти людяності питань немає, то зі злочином агресії 
виникають проблеми. Справа в тому, що через МКС неможливо 
притягнути Росію до відповідальності за цей вид протиправного 
діяння, адже ні Україна, ні РФ не є учасницями Римського Статуту. 
Такі організації, як Міжнародний суд ООН, ЄСПЛ в даному випадку 
зможуть лише довести винуватість, однак притягнення до 
відповідальності конкретних осіб не входить до їх компетенції. Для 
вирішення цього питання наразі йде мова про створення 
спецтрибуналу для покарання високопосадовців Росії саме за злочин 
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агресії проти України. 
Порівнюючи російського президента зі свого часу лідером 

боснійських сербів, якого засудили в 2016 до довічного ув’язнення за 
воєнні злочини та геноцид 1992-1995 років, прокурор Нюрнберзького 
процесу в своєму інтерв’ю зазначив, що першого може спіткати 
подібна доля.  

Що ж стосується національних судових органів, то слід 
зазначити, що в травні  з’явився перший прецедент: Солом’янським 
районним судом міста Києва було винесено вирок російському 
військовому за вбивство цивільного мешканця Сумської області. 
Вчинене було кваліфіковане за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та 
звичаїв війни). Другий випадок стосується іншого військового-
окупанта, стосовно якого вже завершено досудове розслідування і 
скеровано до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та 
звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ). 

Проаналізувавши усі можливі перспективи притягнення РФ до 
відповідальності за вчинювані злочини на території України можна 
дійти висновку, що в кримінально-правовому аспекті такий обов’язок 
покладений не лише на судові установи міжнародного рівня, а й на 
національні суди. Зокрема на даному етапі спостерігаємо тенденцію 
поступового притягнення до кримінальної відповідальності окупантів 
за статтею 438 Кримінального Кодексу; щодо високопосадовців РФ, 
зокрема президента країни-агресора, зібрано достатньо доказів для 
можливості засудження на рівні Міжнародного кримінального суду за 
воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності, і на рівні 
спецтрибуналу – за злочин агресії. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Зайцев О. В. 
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Трачук О. В., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
факультет слідчої та детективної діяльності,  

5 курс, 1 група 
 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ 
 ВОЄННИХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ 

Дії Росії по відношенню до України є беззаперечно 
кримінально-протиправними та повинні розглядатися як злочин. 
Оскільки йдеться про кримінально-протиправні дії, то варто з’ясувати, 
чи є дії країни-агресора воєнними злочинами чи, все-таки, 
військовими. Різниця між цими поняттями в правовому полі досить 
помітна. 

У корені цих слів можна знайти своєрідну підказку. Отже, 
відповідно, кримінальними правопорушеннями проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку (воєнними злочинами) закон 
визначає такими, що вчинені під час активних бойових дій між 
комбатантами (найманцями), тоді як військові злочини стосуються 
безпосередньо збройних сил держави або інших військових 
формувань утворених згідно із чинним законодавством.  

Відповідно до Кримінального кодексу України (розділ ХІХ) 
військовими кримінальними правопорушеннями є кримінальні 
правопорушення проти встановленого законом порядку проходження 
військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також 
військовозобов'язаними і резервістами під час проходження військової 
служби. 

Науковці поділяють дані злочини в залежності від 
безпосереднього об’єкта на такі групи: 

1. Проти порядку субординації та військової честі; 
2. Проти військової служби; 
3. Проти порядку використання військового майна та його 

збереження; 
4. Порушення порядку експлуатації військової техніки; 
5. Проти порядку несення бойового чергування та інших 

спеціальних служб; 
6. Порушення встановленого порядку збереження військової 
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таємниці; 
7. Кримінальні правопорушення військовослужбовців; 
8. Проти порядку несення служби на полі бою та в районі 

бойових дій; 
9. Кримінальні правопорушення, відповідальність за які 

передбачена міжнародними конвенціями. 
Аналіз статей 402-433 КК України дозволяє з’ясувати елементи 

складу цих груп військових кримінальних правопорушень. Отже, до їх 
особливих ознак належать: об’єкт – встановлений порядок несення 
відповідної військової служби та суб’єкт – військовослужбовці 
Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної 
прикордонної служби України, Національної гвардії України, інші 
військові формування, утворені відповідно до законів України, 
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, інші 
особи, визначені законом. 

Тобто, вбачається, що поняття «військовий злочин» має суто 
внутрішньодержавне значення – це кримінально-протиправні дії, 
спрямовані проти встановленого порядку проходження військової 
служби в державі та всіх інших суміжних понять у конкретній країні. 

Переходячи до аналізу поняття «воєнний злочин», варто 
зазначити, що воно стосується сфери міжнародного гуманітарного 
права і не прив’язане до якоїсь однієї країни, тому його значення є 
більш широким за поняття «військового кримінального 
правопорушення». 

Своєрідним поштовхом до утвердження поняття «воєнний 
злочин» слугувала Женевська конвенція «Про поліпшення долі 
поранених і хворих у діючих арміях». Вона була прийнята у 1864 році 
і стала першим міжнародно-правовим актом у цій галузі. 

Пізніше, зміни до законодавства внесли світові війни. Були 
прийняті Версальський договір (1919 р.) і Статут Міжнародного 
військового трибуналу (1945 р.), які визначали можливість і порядок 
притягнення винних до відповідальності саме за воєнні злочини. 
Також Статут наводив перелік воєнних злочинів. 

Римський статут Міжнародного кримінального суду, який був 
підписаний у 1998 році та набув чинності у 2002 році, є головним 
міжнародно-правовим актом у питанні переліку воєнних злочинів. 
Актуальність цього акту полягає в тому, що він зміг не лише 
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консолідувати всі складові воєнних злочинів, які були розкидані по 
багатьох джерелах міжнародного гуманітарного права, але й надати 
тлумачення кожному з них, щоб не було неодностайності 
інтерпретацій даних концепцій. 

Українське законодавство не містить визначення терміну 
«воєнний злочин». Однак, деякі з них закріплені в ХІХ та ХХ розділах 
Кримінального кодексу України, а саме: 

- мародерство (ст. 432); 
- насильство над населенням у районі бойових дій (ст. 433); 
- жорстоке поводження з військовополоненими (ст. 434); 
- незаконне використання та зловживання символікою 

Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (ст. 
435); 

- застосування зброї масового знищення (ст. 439); 
- геноцид (ст. 442); 
- найманство (ст. 447). 
Суттєвою різницею між поняттями «воєнний злочин» та 

«військове кримінальне правопорушення» є те, що перше вчиняється 
під час збройного конфлікту, а для іншого така ознака не є 
обов’язковою. 

Згідно з нормами Римського статуту, «воєнні злочини» можуть 
бути вчинені як під час міжнародного збройного конфлікту, тобто між 
двома або більше країнами, так і під час збройного конфлікту, який 
відбувається в межах однієї держави без зовнішнього (іноземного) 
втручання. Як вбачається, і в першому, і в другому випадку має місце 
збройний конфлікт, що свідчить про можливість вчинення воєнних 
злочинів. Тобто, якщо узагальнити інформацію про «воєнні злочини», 
то можна сказати, що це кримінально-протиправні дії, які порушують 
правила, звичаї, принципи, закони та норми ведення війни встановлені 
людством і які знаходять своє практичне закріплення в міжнародно-
правових актах. 

То що, зрештою, робить Росія щодо України? З огляду 
вищеописаного, громадяни Росії на території України вчиняють саме 
воєнні злочини, оскільки на це вказують ознаки кримінально-
протиправних дій держави-агресора. Наприклад, геноцид, порушення 
законів та звичаїв війни, найманство є військовими злочинами Росії 
проти України, оскільки об’єктивна сторона цих дій може бути 
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вчинена під час збройного конфлікту та безпосередньо пов’язана з 
ним, діяння посягають на відповідні блага, які охороняються нормами 
міжнародних договорів, а також через те, що Росія є прямою 
стороною конфлікту. 

Узагальнюючи факти, приходимо до висновку, що спільним між 
цими, здавалося б, схожими поняттями є лише те, що вони становлять 
кримінально-протиправну діяльність. Вони відрізняються тим, що під 
«воєнними злочинами» розуміється порушення загальних, 
міжнародно-правових приписів щодо правил, звичаїв і законів ведення 
бойових дій, тоді як поняття «військовий злочин» має суто 
внутрішньодержавний характер і має виключно локальний формат, що 
виявляється в порушеннях правил несення служби в конкретних 
збройних силах відповідної країни світу. 

Науковий керівник: д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
кримінально-правової політики Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого Харитонов С.О. 

 
Чепурова В. Ю., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

факультет прокуратури, 3 курс, 9 група 
 

ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ 
РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

20 листопада 1945 року в Нюрнберзі відбулося перше судове 
засідання над військовими злочинцями. Аналізуючи процес, 
звинувачення, які заявлені підсудним, можна поділити на 4 групи: 

1) злочини проти миру; 
2) порушення законів війни; 
3) злочини проти людяності; 
4) змова з метою розв’язання агресивної війни. Ця група 

звинувачень створена для того, щоб не повторити помилки суду після 
Першої світової, коли на лаві підсудних опинилися в основному 
звичайні військові офіцери, а правляча верхівка лишилася не 
покараною. 

Нині для розслідування злочинів війни створена окрема стала 
судова інстанція – Міжнародний кримінальний суд (далі МКС), 
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заснований  на основі Римського статуту, прийнятого в 1998 році,  
існує з липня 2002 року. 

Враховуючи ситуацію, яка  склалася в Україні, відкриття справи 
проти Росії для нашої держави є важливим моментом.  Країни стають 
учасниками МКС, а злочини, скоєні їх громадянами або на їх території 
– підсудними йому ( за фактом ратифікації Римського статуту). 
Україна підписала документ 20 січня 2000 року, але так і не 
ратифікувала його, хоча після угоди про Асоціацію з ЄС у 2014 році 
ратифікація цього документу є одним із прямих міжнародних 
зобов’язань України. Водночас Римський статут передбачає 
можливість, що й без ратифікації держава може визнати юрисдикцію 
суду в певних справах, подавши про це належну заяву. Україна 
визнала юрисдикцію МКС з двох питань заявами Міністерства 
закордонних справ, поданими 17 квітня 2014 року щодо справ 
Майдану і 8 вересня 2015 року щодо злочинів проти людяності і 
воєнних злочинів, вчинених на її території. 

28 лютого 2022 року Головний прокурор Міжнародного 
кримінального суду в Гаазі – Карім Ахмад Хан повідомив, що 
Гаазький трибунал розпочав розслідування воєнних злочинів, скоєних 
Росією в Україні. [Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on 
the Situation in Ukraine] Він уточнив, що його відомство отримало 
звернення щодо ситуації в Україні від 39 країн світу, серед яких 
країни ЄС, а також Австралія, Канада, Великобританія. Ці звернення, 
як пояснив Хан, дозволяють його відомству розпочати розслідування 
ситуації в Україні від 21 листопада 2013 року й донині , таким чином 
«охопити усі заяви про воєнні злочини, злочини проти людяності або 
геноцид, скоєні раніше й нині й здійснені на всій території України 
будь-ким». 

Однією з головних відмінностей Гаазького процесу від 
Нюрнберзького є те, що відповідно до статті 5 Римського статуту 
юрисдикція МКС поширюється на 4 групи найбільш тяжких злочинів: 
злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин 
агресії. 

Зіставимо кожен з них з теперішніми подіями. 
1) Злочин геноциду. В статті 6 Статуту наведене точне поняття 

геноциду, що воно включає . Якщо коротко, то це намір цілком або 
частково винищити національну, етнічну, расову або релігійну групу 
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як таку. Міжнародний кримінальний трибунал Югославії у справі 
«Прокурор проти Радислава Крстіча» у пункті 12 відносно визначив, 
яка кількість жертв стає достатньою саме для кваліфікації злочину як 
геноциду. Вона має бути виражена у відношенні до загального 
розміру всієї групи; «якщо ця частина групи є символічна для 
загальної групи, або має важливе значення для її виживання, то ця 
частина кваліфікується як «істотна» у розумінні статті 4 [Статуту 
Трибуналу]» [«Prosecutor v. Radoslav Krstic – Appeal Chamber – 
Judgment – IT-98-33 (2004) ICTY 7»]. Відповідно до даних Державної 
служби статистики України чисельність населення України станом на 
1 січня 2022 року становить 41 мільйон 167 тисяч .  В Управлінні 
Верховного комісара ООН із прав людини повідомили, що станом на 
24 липня в Україні загинуло 5237 мирних жителів, проте після 24 
лютого лише в Іллічівському морзі міста Маріуполя задокументовано 
87 тисяч загиблих. Дуже влучно на цю тему висловився професор 
Девід Шеффер: «Якби Буча була винятком, можна було б назвати це 
воєнним злочином, але ми розглядаємо Бучу як патерн численних 
схожих актів, у тому числі складається мозаїка геноциду» [Радіо 
Свобода: Докази геноциду Росії проти українців: інтерв'ю із 
учасником трибуналів щодо колишньої Югославії та Руанди – 
Девідом Шеффером ] 

2) Злочини проти людяності. Їх відмінною рисою від воєнних 
злочинів є те, що вони можуть бути вчинені лише щодо цивільного 
населення. Перелік всього, що включає у себе дане поняття, наведено 
у статті 7 Римського статуту. Вбивство у даному контексті розуміють 
як «лінію поведінки, що включає багаторазове вчинення діянь, 
зазначених у пункті 1, проти будь-якого цивільного населення в 
рамках проведення політики держави або організації, спрямованої на 
вчинення такого нападу чи з метою сприяння реалізації такої 
політики;». До таких відноситься ракетна атака на торговий центр 
«Амстор» в місті Кременчук (кількість загиблих – 22); ракетний удар 
по центру міста Вінниця (кількість загиблих – 27), удар по будівлі 
Миколаївської ОДА ( кількість загиблих – 12). 

3) Воєнні злочини. Широкий перелік їх зазначений у статті 8 
Римського статуту. Даний вид має особливі ознаки злочину, а саме: 
об'єктивна сторона даних дій вчиняється під час збройного конфлікту 
та безпосередньо пов'язана з ним ; суб'єктивною стороною даних 
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протиправних дій є умисел чи груба необережність; перелік об'єктів, 
що можуть бути ціллю протиправного посягання закріплені в нормах 
міжнародного гуманітарного права та користуються його захистом. 
Щодо прикладу, то в пункті 2 Статуту зазначено, що воєнним 
злочином є грубе порушення Женевських конвенцій 1949 року.  13 
березня 2022 року керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 
про застосування російськими військами заборонених Женевськими 
конвенціями фосфорних боєприпасів. 

4) Злочин агресії. В пункті 2 статті 8bis Римського статуту 
наголошено на тому, що ««акт агресії» означає застосування збройної 
сили державою проти суверенітету, територіальної цілісності або 
політичної незалежності іншої держави». Якщо розглядати події 2022 
року (початок саме повномасштабного вторгнення, а не війни), то 24 
лютого, о 3 годині 40 хвилин в Луганській області на ділянці 
населеного пункту Мілове сталося вторгнення російських військ, 
приблизно через годину почалися ракетні удари по всій території 
України з наступом ворога вздовж російсько- білоруського кордону та 
з тимчасово окупованого півострова Крим. 

Отже, аналізуючи у повному обсязі інформацію, пов’язану з 
вторгненням Росії в Україну, можна зробити висновок, що, 
розпочавши слідство, Міжнародний кримінальний суд зможе знайти 
докази кожного виду злочинів, передбачених Римським статутом. 
Досвід Нюрнберзького процесу дає зрозуміти, що притягнення 
військових злочинців до відповідальності можливе. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри кримінального 
права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Зайцев О.В. 
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Тематичний напрямок № 4:  
Національна безпека у воєнний та повоєнний часи:  

нагальні проблеми для України та світу 
 
 

Остапенко Ю. І., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
д.ю.н., доцентка, асистентка кафедри господарського права 

 
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄНИЙ ЧАС: 

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 
Відповідно до статті 1 Конституції України: «Україна є 

суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою 
державою». Безперечно, наявність суверенітету для державної влади   ̶
це необхідна передумова реалізації органами державної влади їх 
завдань і функцій. Звісно, однією із найвищих функцій держави, які 
визначені у статті 17 Конституції України, разом із з захистом 
суверенітету і територіальної цілісності України, інформаційної 
безпеки є забезпечення її економічної безпеки. Проблеми останньої 
суттєво загострюються в умовах війни з Росією. Звісно, сфера 
господарювання стає ареною для реалізації терористичних дій з боку 
противника. Відтак, економічна безпека в цьому контексті посідає 
провідне місце через важливість і найбільшу значущість для всієї 
системи національної безпеки саме в аспекті забезпечення стабільного 
та поступового розвитку економіки. Для опрацювання дієвих 
механізмів забезпечення економічної безпеки країни необхідно 
вирішити низку проблем теоретико-методологічного характеру, серед 
яких чи не найважливішою є детермінація самої категорії «економічна 
безпека держави» та вироблення єдиного концептуального бачення її 
структури та змісту. 

Треба зазначити, що поняття «економічна безпека» у 
законодавстві України нормативно не закріплене, що не надає 
можливості належним чином оперувати цією дефініцією, як науковою 
категорію у ході проведення наукових дослідженнях у сфері 
економічної безпеки. Визначення цього поняття знайшло своє 
відображення у Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня 
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економічної безпеки України, затверджених наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 12.10.2013 № 1277. 
Відповідно до них економічна безпека  ̶  це стан національної 
економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та 
зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у 
світовому економічному середовищі і характеризує здатність 
національної економіки до сталого та збалансованого зростання.  

Окрім Основного закону та Наказу, нормативне забезпечення 
економічної безпеки становлять: 

1. Постанова Верховної Ради України «Концепція (основи 
державної політики) національної безпеки України» від 16 січня 1997 
року № 3/97-ВР, де зазначено, що самозбереження і прогресивний 
розвиток України як суверенної і прогресивної держави залежить від 
здійснення цілеспрямованої діяльності щодо захисту національних 
інтересів, а також визначено сутність  поняття «національна безпека», 
основні об’єкти національної безпеки та принципи її забезпечення, 
окреслено сутнісні та національні інтереси України, визначено 
основні загрози національній безпеці України; 

2. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони 
України» від 5 березня1998 року № 183/98-ВР, де зазначено правові 
засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони 
України, її склад, структуру, компетенцію і функції; Закон України 
«Про національну безпеку» від 21 червня 2018 року № 2469-VIII 
(замінив Закон України «Про основи національної безпеки України» 
від 19 червня 2003 року № 964-IV»), яким визначаються та 
розмежовуються повноваження державних органів у сферах 
національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції 
політики та процедур органів державної влади, інших державних 
органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил 
безпеки і сил оборони, визначається система командування, контролю 
та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується 
всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і 
оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний 
контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони, 
також надаються визначення термінів «національна безпека», 
«національний інтерес», «воєнна безпека», «загрози національній 
безпеці України», а також окреслюються нові стратегії 
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«кібербезпеки», «громадської безпеки та цивільного захисту 
України», «розвитку оборонно-промислового комплексу України» 
тощо; 

3. Закон України «Про деякі питання заборгованості 
підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників 
Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їхнього 
стабільного розвитку» від 6 вересня 2012 року № 5213-VI, яким 
визначаються юридичні особи держави агресора (фактично 
відповідним Законом введено категорію «ворожих іноземних 
юридичних осіб», відповідне нововведення має характер «ad hoc» чи 
«до випадку» − це стосується сфери оборонпрому та юридичних осіб 
країн агресора) (мають локальний характер); введене поняття 
«ворожих іноземних юридичних осіб» містить велику кількість 
критеріїв з точки зору міжнародного права; відповідний Закон 
фактично «обнуляє» зобов’язання, запроваджуючи імунітету 
підприємств оборонпрому від боргових господарських зобов’язань по 
відношенню до підприємств країни-агресора; вводиться імунітет від 
виконання судових рішень, від забезпечення позовів на користь 
кредитора країни агресора; а також відповідний Закон стосується 
правовідносин, які фактично вже відбулися, його об’єкт – це 
зобов’язання які виникли або носять загальний характер; 

4. Закон України «Про бюро економічної безпеки» від 
28.01.2021 року № 1150-IX, який визначає правові засади організації 
та діяльності Ради національної безпеки і оборони України, її склад, 
структуру, компетенцію і функції. 

5.Указ Президента України «Стратегія національної безпеки 
України» від 12 січня 2015 року № 5, що визначає актуальні загрози 
національній безпеці України, а саме агресивні дії Росії, що 
здійснюються для виснаження української економіки і підриву 
суспільно-політичної стабільності з метою знищення держави Україна 
і захоплення її території, а саме: військова агресія, розвідувально-
підривна і диверсійна діяльність, тимчасова окупація території 
Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та наступні дії щодо 
дестабілізації обстановки в Балто-Чорноморсько-Каспійському 
регіоні, нарощування військових угруповань біля кордонів України та 
на тимчасово окупованій території України, зокрема розміщення на 
півострові Крим тактичної ядерної зброї, блокування зусиль України 
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щодо протидії монополізації стратегічних галузей національної 
економіки російським капіталом, торговельно-економічна війна, 
інформаційно-психологічна війна, а також відповідним документом 
доведено неефективність системи забезпечення національної безпеки і 
оборони України (несформованість сектору безпеки і оборони 
України, інституційна слабкість, непрофесійність, структурна 
незбалансованість органів сектору безпеки і оборони, недостатність 
ресурсного забезпечення та неефективне використання ресурсів у 
секторі безпеки і оборони тощо), а також показано існування корупції 
та неефективної системи державного управління, що ж до самої 
економіки то підтверджено існування економічної кризи, виснаження 
фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення та 
затверджено підвищення обороноздатності держави тощо; 

6. Господарський кодекс України та всі закони, які регулюють 
забезпечення всіх основних видів економічної безпеки, серед останніх 
закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 
1991 року № 959-XII, «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 
1991 року № 1560-XII від 16 квітня 1991 року № 959-XII, Бюджетний 
кодекс України тощо, у яких створено та запропоновано систему 
господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави. 

Якщо проаналізувати весь законодавчий масив, то не викликає 
сумніву, той факт, що Закон України «Про деякі питання 
заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу − 
учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення 
їхнього стабільного розвитку» від 6 вересня 2012 року № 5213-VI 
поділив всі нормативні акти на «до» і «після» (всі інші нормативно-
правові акти окрім відповідного Закону потребують додаткових 
механізмів для реалізації, це стосується, насамперед, політики 
держави, які націлюють на більш загальний характер), тут мова йде 
про цілий пакет нормативно-правового регулювання який був 
прийнятий після останнього у зв’язку із загрозами тогочасної 
гібридної війни, і був вже націлений на недопущення або мінімізацію 
загроз національній економіці у майбутньому, що і сталося під час 
російської агресії у 2022 році. 

Відтак, якщо проаналізувати весь пакет нормативних 
документів, то можливо дійти до висновку, що під поняттям 
економічна безпека ми розуміємо стан економіки, при якому 
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забезпечується досить високе і стійке економічне зростання; 
ефективне задоволення економічних потреб; контроль держави за 
рухом і використанням національних ресурсів; захист економічних 
інтересів країни на національному і міжнародному рівнях. Це 
складова частина національної безпеки, її фундамент і матеріальна 
основа. Об'єктом економічної безпеки виступає як економічна система 
узята в цілому, так і її складові елементи: природні багатства, 
виробничі і невиробничі фонди, нерухомість, фінансові ресурси, 
людські ресурси, господарські структури, сім'я, особа. Економічна 
безпека  – є складовою частиною національної безпеки. Таким чином, 
узагальнено дане визначення  «економічної безпеки держави» має 
такий вигляд: «Економічна безпека  – це цілеспрямована діяльність 
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування спрямована на забезпечення 
сталого функціонування національної економіки держави її соціально-
економічного розвитку та економічного добробуту громадян». 

Втім, відповідно до статті 19 Конституції України органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Водночас базовий Закон України, який повинен нормативно 
закріпити поняття «економічна безпека держави» – відсутній. Тобто, 
для реалізації вищезазначеної функції держави необхідно розробити 
спеціальний Закон України «Про основи економічної безпеки» в 
якому на законодавчому рівні закріпити поняття економічна безпека. І 
внести зміни додавши дане поняття до ст. 1 Закону України «Про 
національну безпеку» від 21.06.2018 року № 2469-VIII та до ст. 2 
Закону України «Про бюро економічної безпеки» від 28.01.2021року 
№ 1150-IX. Адже, нормативне закріплення категорії «економічна 
безпека держави». визначене у статті, надає можливість впорядкувати 
понятійний апарат, класифікацію видів економічної безпеки, 
забезпечити їх нормативно-правове врегулювання, розпочати роботу 
по формуванню методики та методології економічної безпеки. 
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Оболенцев В. Ф., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого,  
к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правової політики 

 
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН В УМОВАХ  
ПОВНОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ 
У зв’язку з вторгненням військ російської федерації до України 

для оборони країни особливого значення набули новітні технології 
протидії агресії та захисту прав громадян.  

Зокрема, новітні технології застосовуються для фіксації та 
розслідування злочинів окупантів. Іноземні журналісти з The 
Associated Press з партнерами створили 3D-мапу Бучі, на якій в 
точності вказали місця скоєння військових злочинів російськими 
військовими. 

Серед інших розробок щодо фіксації протиправних дій агресора 
маємо звернути увагу на застосування методів «штучного інтелекту» у 
проекті DeepStateUA. Тут використовується автоматизована система 
нейронної обробки даних – «Griselda (https://www.griselda.com.ua/)», 
що дозволяє швидко та якісно опрацьовувати великі потоків даних з 
використанням нейронних мереж. Серед досягнень команди - 
розробка застосунку «Броня» («Armour») – перетворення потоків 
інформації з різних джерел на чіткі дані про позиції окупантів. Після 
всіх етапів опрацювання інформація передається військовим в 
застосунки «Кропива», «Броня» (Armour), «ГісАрта», «Дельта» та 
інші. Від DeepStateUA партнери з системи Griselda отримують версію 
оперативних даних стосовно ліній розмежування. Ці дані, зокрема, 
допомагають виявляти підозрілу/покинуту техніки на деокупованих 
територіях, додатково перевіряти сумнівну інформацію, збільшувати 
обізнаність військових про місцевість та ін. 

Показовими також є й нормативно обґрунтовані на 
міжнародному рівні заходи протидії агресору через позбавлення його 
населення доступу до новітніх технологій. За даними Єльського 
університету, станом на 19 червня понад 1200 іноземних компаній 
оголосили про призупинення або припинення діяльності на 
російському ринку.  
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В даний час деякі іноземні сайти для російських користувачів 
заблоковані службами безпеки Amazon Сloudfront і Cloudflare. 
Заблоковані, зокрема NXP (блокування на стороні обслуговування),  
Siemens і Schneider Electric (блокування сервісом), SmartBear 
(заблоковано Cloudflare), та інші. Компанія Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) призупинила поставки, Ericsson призупиняє доставку клієнтам, 
Nokia припиняє постачання телекомунікаційного обладнання, Oracle 
призупинила всі операції, Apple скасовує замовлення в інтернет-
магазині і повертає гроші. 

Ситуація для користувачів країни-агресора ускладнюється 
блокуванням логістики. Так, у росіян виникли проблеми з 
транзакціями тих банків, які потрапили під санкції. З 10 березня 2022 
р. Visa і Mastercard припинили обслуговування російських карт, Apple 
Pay з цими картами не працює. Транспортні компанії DHL, UPS і 
FedEx припинили прийом посилок в РФ. 

 
Орлова Т. А., 

Харківський національний університет внутрішніх справ, 
к.ю.н., доцент кафедри криміналістики, судової 

експертології та домедичної підготовки факультету №1 
 

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ПОВЕДІНКИ ОСІБ ІЗ РОЗЛАДАМИ НА ПЕДОФІЛІЮ  
Досить часто представниками суспільства висловлюється 

позиція про те, що доросла людина, яка допустила вступ у інтимний 
зв’язок із дівчиною або хлопцем віком 14-16 років має розлад на 
педофілію. Особливо, якщо такі відносини встановились між особами, 
які мають різницю у віці у декілька десятків років. Така думка є 
розповсюдженою, навіть серед правоохоронців, але вона є 
помилковою.  

Дійсно, з точки зору закону вступ у статевий зв’язок із дитиною, 
яка не досягла 16 річного віку, є злочином. Навіть, якщо цей акт був 
добровільним або ініційованим самою дитиною, за нього встановлена 
кримінальна відповідальність статтею 155 Кримінального кодексу 
України. Такі вчинки вважаються аморальними і недопустимим у 
нашому суспільстві, але з точки зору судової психіатрії вони не 
вважаються проявом девіантної поведінки. 
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 У представлених тезах хотілось би виразити наукову позицію 
щодо визначення педофілії та розкрити криміналістичний профіль 
таких осіб. 

Педофілія – це патологічний розлад психіки, що виражається у 
стійкому сексуальному потягу до дітей, тіло яких не характеризується 
вторинними статевими ознаками, зокрема відсутні ознаки розвитку 
молочних залоз у дівчат, округлення сідниць, статеве оволосіння 
певних ділянок тіла. Розладом сексуального потягу слід вважати потяг 
до дітей віком до 11, максимум до 13 років. Відповідно, сексуальний 
інтерес і збудження від спостереження тіла підлітка, тіло якого вже 
має вторинні ознаки статевого розвитку, у психіатрії та сексології 
визнається нормою.  

Головним стимулом сексуального збудження педофіла є дитяче 
тіло, тому стать жертви, як правило, не має для них особливого 
значення, але фіксуються й випадки стійкого гетеро і 
гомосексуального уподобання. 

Стійкість сексуального інтересу у збоченців спостерігається 
щодо певної вікової характеристики дітей. Кожен з них має в уяві свій 
образ жертви. Так, одні педофіли проявляють потяг до дітей 
дошкільного віку, інші обирають тільки жертв шкільного віку. Слід 
також зазначити, що слідчо-судовій практиці відомі випадки прояву 
такої девіації до дітей двох-трьох років, і навіть до немовлят. 

Крім педофілії, небезпечними проявами розладу сексуального 
уподобання (девіаціями, парафіліями) є зоофілія, некрофілія, 
геронтофілія, садизм, ексгібіціонізм. Серед причин виникнення таких 
розладів психіатри виділяють наступні: 1) органічне ураження 
головного мозку внаслідок механічної травми у пологах, від падіння, 
тощо; від токсичного впливу алкоголю, наркотиків; вікові патологічні 
зміни клітин мозку; 2) фізіологічні проблеми інтимного характеру: 
імпотенція, гіперсексуальність; 3) хронічний патологічний страх 
перед жінками та інтимними відносинами з ними, що сформувався 
внаслідок негативного досвіду. Наприклад, внаслідок систематичних 
покарань у дитинстві та жорстокого виховання матір’ю (жінкою 
опікуном) або систематичного спостереження у дитинстві статевих 
актів матері, яка була алкоголізована або займалась проституцією. 

Необхідно зазначити про те, що педофіл – це не якийсь 
«страшний дядько», ознаки зовнішності якого і поведінка якого 
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видають його хворобливий сексуальний розлад.  Навпаки, людина з 
цим діагнозом, як правило, привітна, комунікабельна, достойно 
виглядає, вміє легко зацікавити дітей розмовою, грає з ними із 
задоволенням. Діти люблять бувати в компанії з таким чоловіком. 
Часто вони обирають професію пов’язану із постійним близьким 
контактом з дітьми. Наприклад, тренер, вчитель, вихователь, лікар, 
волонтер у дитячому таборі, керівник гуртка чи секції. Професія 
дозволяє залишатись з дітьми наодинці і, навіть, при виниклих 
конфліктах обґрунтовувати «необхідність» близьких стосунків з 
дітьми і зайвий тактильний контакт (обійми, поцілунки, тримання за 
руки тощо). 

Аналіз слідчо-судової практики та спеціальної літератури, 
дозволяє сформувати наступний криміналістичний профіль педофіла. 
Це чоловік старше 30 років. Друзів серед однолітків у нього мало, 
буквально один-два. Якщо він перебуває у шлюбі, то відносини з 
дружиною у нього «товариські», інтимні відносини зведені до 
мінімуму або взагалі відсутні. З роботою у нього також не все гаразд – 
вона або низької кваліфікації та мало оплачувана, або її немає зовсім. 
Має попередню судимість (часто за викрадення чужого майна).  

Він любить «дитячі» заняття, ними цікавиться сильніше, ніж 
«дорослими» захопленнями (мисливством, рибалкою тощо). Хобі 
педофіла гарантовано зацікавить дитину. Це може бути 
колекціонування дорогих іграшок, старовинної зброї, утримання 
екзотичних тварин, плавання у басейні, збирання моделей літаків і 
автомобілів, майстрування лялькових будиночків, туристичні походи.  

Одна з кімнат чи окреме приміщення (гараж, підвал), що 
належать педофілу, оформлені відповідно до уподобань дітей тієї 
вікової групи, яка йому найбільш цікава. Там часто знаходяться речі 
дітей (одяг, білизна, іграшки, які викрадено) їх фотографії, 
відеозаписи з ними. В кожного маніяка до речі була своя колекція 
речей жертв, які нагадували епізоди ґвалтувань або вбивств. 

При розмові, допиті, описуючи дітей, вони використовують в 
розмові такі слова, як «безневинний», «чистий», «ніжний», 
«ангельський» та інші, що здаються недоречними і надто 
експресивними.  

Педофіли рідко вчиняють раптові напади і ґвалтують дітей 
(допускають генітальне, анальне чи оральне проникнення у тіло). 
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Вони, як правило, довгий час фантазують про цей акт, уявляють різні 
«сценарії» такого контакту, передивляються дитячу порнографію, 
мастурбують на дитячі речі, фотографії, відеозаписи тощо. До 
статевого акту з жертвою вони тривалий час готуються, установляючи 
довірливі близькі відносини, наближаючись у емоційному і 
тактильному контактах з дитиною, розповідаючи їй про інтимні 
відносини, переглядаючи з нею порнографію, тощо.  Педофіли 
проявляють себе здебільшого тим, що дозволяють собі роздягати 
дітей,  оглядати їх статеві органи і демонструвати свої, просити 
торкатися до них, мастурбувати в присутності дітей. Значно рідше 
справа доходить до генітального чи анального статевого акту. 

Небезпека залишення педофілів без вчасного діагностування, 
покарання і лікування полягає у наступних фіксованих фактах. 

1. Педофіл ніколи не зупиниться. Він може стримувати свої 
фантазії і потяг тільки якщо він проходить лікування у 
психотерапевта, приймає медикаментозні препарати тощо. 

2. Педофіл завжди буде заходити у своїх протиправних діях до 
дітей далі й далі (спочатку просто торкався, обіймав, садив на коліна, 
потім почне роздягати дитину, цілувати, а потім зґвалтує). 

3. Жертви дій педофіла – це діти із зламаною психікою. Без 
належної реабілітації, допомоги психолога такі діти у дорослому 
житті важко соціалізуються, не мають повноцінну родину та інтимне 
життя. Жертви педофілів – це або жертви по життю надалі, або особи, 
які відрізняються потребою крайніх форм садизму. Серед серійних 
вбивць дуже велика кількість саме тих, які в дитинстві пережили 
зґвалтування. 

Саме вказані підстави вимагають від нас – правоохоронців, 
вчених дуже уважно ставитись до цієї проблематики, постійно 
досліджувати причини і умови, які дозволяють педофілам уникати 
покарання і належної терапії.  
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ВОЄННИЙ СТАН  
ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Приблизно о четвертій годині 24 лютого 2022 р. Росія без 

оголошення війни розпочала військову агресію щодо суверенної 
держави – України. Почалася наземне вторгнення російських 
регулярних військ в Україну, практично з усіх сторін землі і моря 
спільного кордонів України з Росією та її сателіта Білорусії. Трохи 
раніше до цього російські ракети почали вражати територію 
практично всієї України. Президент України оголосив про 
запровадження воєнного стану на території всієї держави. Верховна 
рада України проголосувала за запровадження воєнного стану. 

Війна за класичними твердженнями К. Клаузевіца, це: не що 
інше, як продовження державної політики іншими засобами; акт 
насильства, який має на меті змусити противника виконати волю 
переможця; акт людських відносин;  зіткненням великих інтересів 
(суспільний конфлікт), який розв’язується кровопролиттям.  

Певні риси публічного адміністрування, як різновиду 
соціальних відносин виникає раніше держави і права. Адже, розвиток 
людства в рамках первісного суспільства є найбільш тривалим за 
часом періодом людської історії. Людина Розумна (Homo Sapiens) 
виникла близько 200 тис. років тому на планеті Земля, Сонячної 
системи, рукав Оріона, галактики Чумацький шлях у Всесвіті. При 
цьому, на думку біологів, людям архаїчної епохи були притаманні усі 
розумові здібності сучасної людини. Що є точно доведеним, 
антропологами, що середній об’єм людського мозку  за останні 100 
тис. років не збільшився. Саме в умовах первісного суспільства 
формувалися та закріплювалися основні соціальні закони публічного 
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адміністрування життям суспільства через опосередкування 
спеціальних публічних, в той час ще не державних органів. П’ять із 
половиною тисячоліть тому людство вступило в державну правову 
дійсність. На сьогодні майже не залишилося людей, які живуть поза 
межами правового впливу держав. Тим самим держава і право 
характеризуються прогресивністю, в іншому разі вони б не 
утвердилися на всій землі та не охопили би своїм впливом практично 
всіх людей.  

Парадокс існування на землі Людини Розумної полягає в тому, 
що людство з моменту перших своїх об’єднань постійно воювало з 
собі подібними. Агресивна поведінка базується на тваринній природі 
людини, як хижака. Логічним було б те, що при переході до 
розумного життя названі негативні властивості людства мали були 
мінімізовані. Однак, найвищий рівень серед живої природи щодо 
абстрактного мислення люди направляють, не лише на мирне 
будівництво, однак і на організоване знищення один одного. Як 
результат, незважаючи на значний розвиток індивідуальної та 
колективної культури людства, війни, на жаль, не припиняються. 
Причин цьому багато. Вони не є темою нашого дослідження, їх 
ґрунтовно розкрили в політичній та військовій літературі.  

Отже, варто зазначити, що в умовах війн людство завжди жило і 
буде ще довго жити, можливо й вічно. Тим самим, будь-яка держава 
та її громадяни мають розуміти, що ніхто не може бути застрахований 
від військових дій, від загарбання її держави від знищення та 
приниження її громадян, державами та військово-терористичними 
утвореннями.  

До війни кожному громадянину України та вітчизняному 
публічному апарату варто готуватися, виділяти достатні публічні 
фінанси для військового сектору, практично усім громадянам уміти 
захищати свою Вітчину, як за професійним вибором, так і в загонах 
територіальної та самооборони, гуманно користуватись успіхами 
перемоги і мужньо переносити поразку.  

З таким викликом зіткнулось українське суспільство на початку 
2014 р. коли Росія загострила гібридну війну в Україні шляхом анексії 
Автономної республіки Крим та розв’язала збройний конфлікт в 
окремих районах Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022р. 
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В Україні був 
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оголошений воєнний стан. В умовах якого наше українське 
суспільство та наша українська держава функціонують до 
сьогоднішнього дня.  

Згідно із Законом України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII 
«Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан - це особливий 
правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях 
у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній 
незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає 
надання відповідним органам державної влади, військовому 
командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого 
самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, 
відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її 
територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, 
обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та 
прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії 
цих обмежень. 

З урахуванням теорії адміністративного права, сучасного стану 
оборони Вітчизни, воєнний стан, як об’єкт адміністративно-правового 
регулювання - це надзвичайні обставини в яких знаходяться держави 
та суспільства, коли суб’єкти публічної адміністрації наділяються 
адміністративним законодавством більш ефективними та рельєфно 
владними адміністративними повноваженнями. А також, дії 
спеціальної і загальної публічної адміністрації (адміністративних 
органів) щодо відбиття російсько-терористичної агресії, звільнення 
тимчасово окупованих територій, забезпечення Збройних сил та інших 
сил безпеки і оборони України усім необхідним для ведення боїв, 
охорони критичної інфраструктури та надання невідкладної 
соціальної допомоги постраждалим особам. 
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ  ЯК ОДНА ІЗ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ  

ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 
Однією з найважливіших функцій держави є правоохоронна, 

виконання якої забезпечують державні правоохоронні органи, серед 
яких чільне місце посідає прокуратура. У ч. 1 ст. 1 Закону України 
«Про прокуратуру» проголошено: «Прокуратура України становить 
єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом, здійснює 
встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав та 
свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави». Подібно 
до будь-яких інших органів державної влади, діяльність та організація 
органів прокуратури ґрунтується на певних засадах (принципах), які 
закріплені законодавством. 

У загальному, під поняттям «засади діяльності органів влади» 
розуміють основи, підґрунтя на яких будується система органів, їх 
мета, функції, повноваження тощо. Саме засади визначають істотні 
риси і ознаки діяльності будь-якого державного органу та основні 
вимоги, що ставляться до них, у процесі їхнього функціонування. 
Тобто маємо зазначити, що засади організації та діяльності мають 
неабияке важливе значення для всіх органів держави. 

Щодо засад організації та діяльності органів прокуратури, то це 
базові ідеї, обумовлені функціями, метою й завданнями прокуратури, 
які стосуються всіх напрямів її діяльності, визначають організаційні 
основи побудови прокурорської системи, умови її функціонування, 
існуючі підходи до кадрового забезпечення, початкової підготовки та 
підвищення кваліфікації персоналу, а також правові й моральні норми 
поведінки посадових осіб при реалізації ними владних повноважень. 
Засади прокурорської діяльності закріплені в статті 3 Закону України 
«Про прокуратуру», які у свою чергу зазвичай поділяються на загальні 
та спеціальні. До першої групи відносять такі засади як верховенство 
права, гуманізму, законності, справедливості, неупередженості та 
об’єктивності, тобто ті, які поширюються на всі органи державної 
влади та є обов’язковими в їх діяльності. Спеціальні засади 
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стосуються виключно організації та діяльності органів прокуратури. 
До них відносять такі: презумпція невинуватості, невідворотність 
відповідальності, політичної нейтральності прокуратури. Неухильне 
додержання засад, встановлених законодавством України, гарантує 
органам прокуратури успішність виконання завдань, які поставлені 
перед ними. 

Серед закріплених засад організації та діяльності органів 
прокуратури виділяють засаду незалежності прокурорів, яка 
передбачає існування гарантій від незаконного політичного, 
матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним 
рішень при виконанні службових обов’язків. У сучасних умовах вона 
неабияк важлива і означає, зокрема, що органи прокуратури повинні 
здійснювати свої повноваження самостійно, незалежно від будь-яких 
інших державних органів, а також рішень громадських об’єднань чи їх 
органів. Не менш важливим в змісті цієї засади є закріплення 
обов’язку всіх інших поважати принцип незалежності прокуратури і 
дотримуватися його. Ця засада отримала закріплення в законодавстві 
багатьох держав світу, а також в різноманітних міжнародних 
договорах, і навіть в деякій мірі допомагає визначити принцип 
стримувань і противаг державних органів різних гілок влади щодо 
прокуратури. 

Принцип незалежності прокурорів є похідним від принципу 
незалежності правосуддя, який закріплено в Конституції України. Він 
заперечує можливість здійснення будь-якого тиску на прокурорів з 
боку органів влади та їх посадових осіб, а також наголошує на 
підпорядкуванні прокурора лише Конституції та законам України під 
час здійснення його функцій. Дане положення означає, що всі рішення 
в межах своїх повноважень прокурори приймають за своїм 
внутрішнім переконанням, керуючись оцінкою об'єктивних даних і 
дотримуючись вимог, які закріплені в Конституції та законах України. 

Незалежність прокуратури розглядається з двох аспектів: 
організаційного та функціонального. Організаційно незалежність 
проявляється у тому, що створення та структура цього органу 
здійснюється та визначається незалежно від інших державних органів. 
Також пов’язана з тим, що органи прокуратури не належать до жодної 
з гілок влади і не підкорюються їм. Більше того, організаційний 
аспект засади проявляється у відгородженні прокуратури від 
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незаконного тиску на неї, впливу та втручання в діяльність органів 
державної влади, їх посадових осіб або громадських об’єднань. 

Щодо функціонального аспекту засади незалежності, то він 
проявляється у тому, що прокурори під час виконання своїх 
професійних функцій мають право користуватися власною 
незалежністю. Тобто цей державний орган повинен самостійно 
приймати рішення та вчиняти процесуальні дії. Також ця засада 
передбачає прозору та демократичну процедуру добору кандидатів на 
посаду прокурора, гарантованість перебування на посаді при 
правильному виконанні своїх функцій, гідного грошового 
забезпечення, можливості кар’єрного зростання, а також особливої 
процедури притягнення до відповідальності.  

Не менш важливо, що принцип незалежності розглядається 
також зі внутрішнього та зовнішнього аспектів. Перший аспект 
пов’язаний з централізацією органів прокуратури і означає, що 
прокурор повинен самостійно приймати рішення, дослідивши всі 
обставини, але без будь-якого впливу колег, які мають вищі посади. 
Тобто це означає заборону на втручання в самій прокурорській 
системі по горизонталі та вертикалі. Зовнішній аспект в більшій мірі 
проявляється в законодавстві, а саме в закріплені змісту засади: 
працівники прокуратури здійснюють свої повноваження незалежно 
від інших органів влади, яким забороняється втручатися в їх 
діяльність. Більше того, втручатися в роботу прокуратури не мають 
права також фізичні та юридичні особи. 

Отже, можемо зробити висновок, що засада незалежності 
неабияк важлива для організації та функціонування органів 
прокуратури та тісно пов’язана з іншими засадами. Вона складається з 
таких складових як: самостійність прокуратури в державі; професійна 
незалежність прокурорів; організаційно-правова та фінансова 
незалежність прокуратури. Всі вони є обов’язковими для дотримання 
як самими органами прокуратури, так і іншими держаними органами, 
які не мають права вчиняти вплив на неї. Саме за умови забезпечення 
цієї засади прокуратура здатна належно виконувати покладені на неї 
завдання та обов’язки. 

Науковий керівник: к.ю.н., асистент кафедри 
кримінального процесу Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого А.С. Ребриш 
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Гольник К. В., 
Національна академія Державної 

прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького, курсант 

 
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ 
ЧАСИ: НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ 

Безпека завжди займала одне з основних місць для суспільства. 
Очевидно, що у сучасному світі питання національної безпеки у 
воєнний та повоєнний часи є найбільш хвилюючими та 
обговорюваними. Наразі, майже усі вважають себе експертами з 
даного питання, адже мають вільний доступ до мережі Інтернет та 
соціальних мереж. Проте, не кожен може збагнути те, що політика – 
це досить нелегка і непроста справа.  

Проблема національної безпеки України посідає особливе 
значення в контексті загального розвитку нашої держави та втіленні 
національних інтересів. 

Національна безпека України – сукупність організаційних та 
законодавчих заходів, планомірних на стабільну захищеність життєво 
важливих інтересів суспільства загалом, держави та окремого 
соціального суб’єкта, своєчасне виявлення, запобігання й усунення 
будь-яких загроз національним інтересам у всіх сферах життя 
суспільства. 

Органи, що убезпечують національну безпеку – правоохоронні 
та медичні органи, служби розвідки і контррозвідки, армія тощо. 

На сучасному етапі розвитку науки безпекознавства виділяють 
основні елементи структури національної безпеки:  

- державну; 
- громадську; 
- техногенну; 
- інформаційну безпеку;  
- безпеку особистості; 
- екологічну безпеку;  
- економічну безпеку;  
- енергетичну безпеку. 
Важливо розуміти, що поняття національної безпеки у воєнний 

та повоєнний час визначається не окремо для кожного громадянина, а 
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для усього суспільства загалом. Після початку повномасштабного 
вторгнення країни-сусіда, безумовно держава зіткнулася із певними 
проблемами у сфері національної безпеки нашої країни.  

Нагальними проблемами національної безпеки України у 
воєнний час є: 

- Слабка охорона об'єктів, що слугують для життєдіяльності 
населення та критичної інфраструктури; 

- Вільне перебування громадян у громадських місцях, на 
вулицях у будь-який період доби, за винятком володіння спеціальних 
перепусток та посвідчень; 

- Відсутність світломаскування; 
- Доступ громадян до організації масових заходів; 
- Дозвіл на торгівлю зброєю, сильнодіючимим отруйними та 

хімічними речовинами, алкогольними або іншими напоями на 
спиртовій основі. 

Задля вирішення цих проблем було насамперед оголошено 
воєнний стан на всій території України. Воєнний стан – це 
спеціальний правовий режим, який впроваджується у всій країні або 
на деякій її території у випадку загрози нападу, можливості збройної 
агресії, а також небезпеки незалежності та свободи держави, її 
територіальній цілісності.  

Нагальними проблемами для світу у воєнний час є: 
- Невизнання та неприйняття деякими країнами або окремих 

громадян ситуації; 
- Нездатність та/або небажання надати зброю для захисту від 

загарбників та/або зброю для нападу для повернення країною-
жертвою окупованих територій; 

- Повільність у прийнятті миттєвих та необхідних дій, рішень; 
- Недомовленість та суперечки між країнами, які потенційно 

можуть допомогти; 
- Проблеми у власних країнах; 
- Проблема можливості нападу на їхні країни також; 
- Пропаганда; 
- Проблема великої кількості біженців. 
Проблемами національної безпеки України у повоєнні часи є: 
- Проблема повторного нападу країни-агресором або альянсом 

таких країн; 
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- Проблема небажання повертати зброю у людей, які отримали 
її задля протистояння ворогу; 

- Проблема непорозуміння між громадянами різних частин 
України, а особливо повернутих з довгої окупації територій. 

Проблемами національної безпеки світу у повоєнні часи є: 
- Небажання повернення біженців на територію власної країни, 

сутички та конфлікти з громадянами країни, яка їх прийняла; 
- Можливість невизнання повернених територій України у 

деяких країнах світу, що може викликати непорозуміння; 
- Можливість небажання громадянами відбудовувати країну та 

її економіку. 
 
 

Жаркова С. А., 
Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, 
факультет прокуратури 

 
АГРАРНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
Аграрний сектор України є однією з перспективних та 

стратегічно важливих галузей національної економіки, що досить 
успішно здійснює забезпечення продовольчої безпеки та 
незалежностіУкраїни.  

Проте, на початку 2022 року в країну з потужним 
агропромисловим потенціалом, сприятливими кліматичними умовами 
і родючими чорноземами прийшла війна. Це, безумовно, відбилося у 
тому числі і на аграрному потенціалі нашої батьківщини. Щоб 
зрозуміти масштаби продовольчої кризи, слід проаналізувати кількісні 
показники експорту аграрної продукції України до лютого 2022 р.  

У 2018 та 2019 роках Україна продовжила нарощувати обсяги 
виробництва зерна до 70 і 74 млн тонн відповідно. 2020 рік був не 
простим для України в контексті економічної ситуації, у тому числі 
обмежень, пов’язаних з COVID-19, а також через нетипові погодні 
умови. У 2020 році валовий збір зерна склав 65,4 млн тонн, що втричі 
перевищував потреби внутрішнього ринку. Частка сільського 
господарства в експортних доходах України зросла з 26% у 2012 році 
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до 45% у 2020 році і склала 22,2 млрд доларів. 
За підсумками 2021 року зафіксовано найбільший в історії 

України експорт пшениці – 20071 тис. тонн, м’яса птиці – 459 тис. 
тонн та ін. За даними Державної митної служби України, у 2021 році 
Україна експортувала агропродовольства на суму 27,9 млрд доларів, 
що майже на 25% більше попереднього 2020 рекордного року в 22,4 
млрд доларів. 

Однак у лютому 2022 року, з початком повномасштабного 
вторгнення в нашу державу з боку Російської Федерації, перед 
аграрним сектором України постало багато викликів та проблем.  

Вразливими обставинами для ведення агробізнесу стали: 
- неможливість проведення посівної та польових робіт у зоні 

гострих бойових дій; 
- блокування експорту сільськогосподарської продукції через 

море, що вплинуло на дохід вітчизняних сільськогосподарських 
виробників; 

- руйнування інфраструктури виробництва, переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції; 

- зменшення або позбавлення фінансування 
сільськогосподарських підприємств матеріально – технічними 
засобами; 

- проблеми забезпечення продовольством населення на 
тимчасово окупованих територіях. 

Навіть попри збройну агресію з боку РФ, агробізнес показав 
свою стійкість та здатність працювати в екстремально-складних 
умовах. Фермери та представники особистих селянських господарств 
довели ключову роль у забезпеченні внутрішнього продовольчого 
ринку сільськогосподарськими товарами. 

За даними Мінагрополітики України станом на 9 вересня 2022 
року вже зібрано 25,9 млн тонн зерна нового врожаю. За оперативною 
інформацією, Україна з початку 2022 року станом на 19 вересня 2022 
року експортувала 5291 тис. тонн зернових культур, серед яких 3174 
тис. тонн кукурудзи( 60% загального обсягу поставок), 1651 тис. тонн 
пшениці( 31,2%) та 447 тис. тонн ячменю (8,4%). 

Отже, навіть попри військову агресію, аграрний сектор став 
галуззю економіки, яка має сприятливі передумови для розвитку і 
може стати локомотивом для відновлення всієї національної 
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економіки за умови забезпечення державної аграрної підтримки та 
фінансових вкладень. 

Для майбутньої відбудови національної економіки, Урядом було 
розроблено План відновлення України на період 2022 – 2032 років, 
відповідно до якого головна місія відновлення України – «Сильна 
європейська країна – магніт для іноземних інвестицій». 

Перевагою Плану відновлення є обґрунтоване визначення 
екстрених дій та відповідна оцінка потреб у фінансуванні на 2022 рік, 
серед яких Уряд виділяє такі нагальні проекти, як надання 
сільськогосподарським виробникам недорогого фінансування та 
можливостей для зберігання продукції. 

Для забезпечення сільськогосподарських виробників ресурсами, 
Мінагрополітики та продовольства України розробило програми 
безповоротних грантів для аграріїв, які були затверджені Постановою 
КМУ. 

Важливим аспектом є підтримка відомих стейкхолдерів 
аграрного ринку, які запропонували свою допомогу у питанні 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників навіть під час 
широкомасштабного вторгнення з боку РФ. 

В цьому аспекті слід відзначити Агенство США з міжнародного 
розвитку USAID, які впроваджують наступні заходи: програма USAID 
з аграрного та сільського розвитку (до 2024 року). Програма пропонує 
ряд інструментів для мікро, малих і середніх агровиробників та 
сільських громад, з тим щоб збільшити продуктивність та доступ до 
ринків, удосконалити допоміжні функції у агросекторі (такі, як доступ 
до фінансування, іригація, агро-лабораторні і ветеринарні послуги, 
впровадження систем якості і безпечності продукції та інші), а також 
покращити нормативно-правову базу (насамперед, що стосується 
впровадження прозорого ринку сільськогосподарських земель та 
зменшення корупції у агросекторі). 

Важливість активізації розвитку агропромислового комплексу з 
метою післявоєнного відновлення національної економіки повинна 
бути підтримана також і з боку Уряду. Зокрема, слід вирішити 
питання щодо створення додаткових робочих місць, зниження рівня 
безробіття, подолання бідності та формування середнього класу. 

За таких умов державою повинно бути посилено аграрну 
політику сприяння розвитку дрібнотоварного виробництва в 
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сільському господарстві, особлива увага має бути приділена 
стимулюванню реалізації підприємницького потенціалу власників 
земельних ділянок шляхом набуття ними статусу товаровиробника 
сільськогосподарської продукції, зокрема у формі фермерського 
сімейного господарства.  

Зокрема, відповідно до Постанови КМУ від 03.03.2021 р. «Про 
затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 
р.», одним із завдань уряду на період до 2030 року є стимулювання 
розвитку сільськогосподарської кооперації, що передбачає такі заходи 
як створення правових, податкових та фінансово-кредитних умов для 
активного розвитку сільськогосподарської кооперації та інших форм 
об’єднань малих виробників, створення умов для щорічного 
збільшення кількості малих виробників сільськогосподарської 
продукції, об’єднаних у сільськогосподарські кооперативи. Також 
запропоновано здійснити стимулювання сімейного фермерства та 
стійкого розвитку мікро- та малих виробників сільськогосподарської 
продукції, виконання програм з підтримки виробників органічної 
продукції . 

Отже, аграрний комплекс України, навіть попри загрози 
проведення повномасштабної війни в Україні, показав свою 
спроможність працювати на благо держави, та стати в подальшому 
стимулятором для відновлення української економіки. Для того, щоб 
зберегти позитивну динаміку зростання ролі агропромислового 
комплексу в національній економіці, йому необхідна відповідна 
державна підтримка. 

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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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ 
 У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ 

Національна безпека – це одна з головних складових 
функціонування держави, яка включає в себе захищеність державного 
суверенітету, територіальної цілісності, демократичного 
конституційного ладу та інших національних інтересів України від 
реальних та потенційних загроз. Саме національна безпека є гарантією 
стабільного функціонування держави, та як наслідок, її всебічного 
розвитку. У сучасних реаліях одна з найбільших загроз надходить зі 
сфери інформаційного та кіберпростору. Кіберпростір це сфера в якій 
вже давно ведеться боротьба на міжнародній арені, адже загрози які 
можуть звідси надходити напряму стосуються об’єктів критичної 
інфраструктури, засобів масової інформації, банківської системи та 
систем національної безпеки держав. Саме такі типи загроз 
супроводжують нас з самого початку війни та залишаться 
актуальними й після. Саме тому забезпечення кібербезпеки є одним із 
пріоритетів у системі національної безпеки України. Реалізація 
зазначеного пріоритету здійснюється шляхом посилення 
спроможностей національної системи кібербезпеки для протидії 
кіберзагрозам у сучасному безпековому середовищі. Серед центрів 
вивчення кіберзагроз та протидії їм на міжнародному рівні можна 
виділити Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони 
НАТО. Також цей центр займається підготовкою фахівців з 
кіберзахисту та посиленням взаємодії країн-партнерів у цій сфері.  

Вектором який задає напрям розвитку системи кібербезпеки в 
Україні можна назвати Стратегію кібербезпеки України. Вона є 
документом довгострокового планування, в якому визначаються 
пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки, 
наявні та потенційно можливі кіберзагрози життєво важливим 
інтересам людини і громадянина, суспільства та держави в 
кіберпросторі, пріоритетні напрями, концептуальні підходи до 
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формування та реалізації державної політики щодо безпечного 
функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, 
суспільства і держави, підвищення ефективності основних суб’єктів 
забезпечення кібербезпеки, насамперед суб’єктів сектору безпеки і 
оборони, щодо виконання завдань у кіберпросторі, а також потреби 
бюджетного фінансування, достатні для досягнення визначених цілей 
і виконання передбачених завдань, та основні напрями використання 
фінансових ресурсів. Попередня стратегія кібербезпеки, затверджена 
15 березня 2016 року стала значним кроком в цій сфері. 
Передумовами до її створення стали початок війни з росією, 
застосування ворогом гібридних методів війни та потреба в побудові 
системи кіберзахисту, готової до сучасних викликів.  

Важливим етапом її інституалізації стало прийняття Закону 
України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», 
який визначив правові та організаційні основи забезпечення захисту 
життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та 
держави, національних інтересів України у кіберпросторі, основні 
цілі, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки, 
повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, 
осіб та громадян у цій сфері, основні засади координації їхньої 
діяльності із забезпечення кібербезпеки. Проте діяльність суб'єктів 
національної системи кібербезпеки залишалася недостатньо 
скоординованою і такою, що спрямована на виконання лише поточних 
завдань.  

За результатами експертних оцінок, стан реалізації Стратегії 
кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 
15 березня 2016 року, за визначеними показниками не перевищував 40 
відсотків. Невирішеними залишалися питання оперативного обміну 
інформацією про кіберзагрози, ефективної системи підготовки кадрів 
та дієвої моделі державно-приватного партнерства. Проаналізувавши 
це все стало зрозуміло, що Стратегія кібербезпеки України має ряд 
проблем, саме тому згодом з’явилася стратегія кібербезпеки України 
від 26 серпня 2021 року, в якій було враховано попередній досвід та 
визначено нові пріоритети та завдання. Також було визначено, що 
Україна у сфері кібербезпеки забезпечить поглиблення 
євроінтеграційних процесів шляхом уніфікації підходів, методів і 
засобів забезпечення кібербезпеки з усталеними практиками ЄС і 
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НАТО, вжиття інших узгоджених із ключовими іноземними 
партнерами заходів, спрямованих на посилення кіберстійкості 
України, розвиток спроможностей національної системи кібербезпеки 
та захист національних інтересів у кіберпросторі. Проте після початку 
російського вторгнення національна система кібербезпеки України 
зазнала величезну кількість випробувань, показавши свою 
ефективність. Тож, щодо впливу на неї євроінтеграційних процесів та 
реалізації поставлених завдань слід розглянути їх природу та мету для 
обох сторін. 

Основою побудови взаємодії країн-членів НАТО стосовно 
кібербезпеки стало прийняття організацією НАТО програмного 
документу під назвою «Рамки для співробітництва у питаннях 
кібернетичного захисту між НАТО та державами партнерами», який 
було розповсюджено у Штаб-квартирі Альянсу 2 квітня 2009 року. У 
документі наголошується, що головним елементом політики НАТО у 
сфері кіберзахисту є принцип, згідно якого держави-члени Альянсу 
несуть пряму відповідальність за захист власних національних 
комунікацій та інформаційних систем. При цьому, НАТО повинна 
мати спроможність для підтримки союзників, які стали жертвою 
кібератак міжнаціонального значення. Окрім цього в документі 
зазначається, що головні цілі співробітництва НАТО з державами-
партнерами у сфері кіберзахисту перш за все полягають у покращенні 
спроможності НАТО та держав-партнерів у сфері захисту критичних 
комунікаційних та інформаційних інфраструктур проти кібератак, 
наданні допомоги у відновленні нормального функціонування 
відповідної інфраструктури після кібератак, а також у створенні основ 
для заходів з підтримки у випадках кібератак. Відповідно до основних 
положень документу, країн-партнерів закликають до вжиття 
необхідних заходів з гармонізації національного законодавства у сфері 
кібернетичної безпеки з відповідними міжнародними нормами 
шляхом дотримання таких головних принципів: співпраця між НАТО 
та країною-партнером має бути взаємовигідною у тому сенсі, що 
Альянс може надати країні-партнеру інформацію та підтримку у сфері 
кібербезпеки за умови дотримання останньою аналогічних умов 
взаємодії. 

Підсумовуючи, кібербезпека – це одне з головних завдань 
сектору національної безпеки, які стоять перед нашою країною зараз, 
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та залишиться не менш важливим у повоєнний період. У зв’язку з 
постійною появою нових кіберзагроз воно не втратить своєї 
актуальності й надалі. Для розвитку цього сектора необхідна 
співпраця з країнами НАТО. Саме вони розробляють сучасні 
програми підготовки спеціалістів з кібербезпеки, та створюють 
платформи для ефективної співпраці країн-учасниць. Україна в свою 
чергу має восьмирічний досвід ведення гібридної війни з Росією, який 
також зробить важливий внесок в розвиток колективної безпеки в 
Європі. 

Науковий керівник: к.ю.н., професор спеціальної кафедри 
№3 Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Євтушенко І.В. 

  
Oleksii Zhytynskyi, 

Yaroslav Mudryi National Law University, 
4th-year student of the International Law Faculty 

 
SOME OBSERVATIONS ON THE OCTOBER WHITE HOUSE 

NATIONAL SECURITY STRATEGY 
On October 12, the Biden-Harris administration published its 

National Security Strategy. Its presentation was supposed to take place 
much earlier, but was postponed by virtue of Russia’s invasion of Ukraine. 
In this paper I would like to consider some points of the Strategy which 
appeared to be interesting for me as an international law student. 

To start with, I deeply appreciate US sharing common desire for UN 
“modernization and strengthening to better address global challenges”. 
Moreover, such challenge as “widening inequality within and among 
countries” is recognized in Biden’s Strategy. Although the details of the 
UN modernization are not stated in the Strategy, measures such as the 
enlargement of the Security Council, resignation of its members from veto 
power and moving towards absolute or simple majority decisions would 
help cope with aggressive wars in the future. In my view, the Security 
Council has proven to be ineffective in resolving international disputes, 
because conflict situations are almost never discussed there due to the 
negative vote of a permanent member of the Security Council. In particular, 
there was no discussion on the invasion of Czechoslovakia by Soviet 
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troops, Chechen wars (because Russia could use the right of veto), the war 
in Algeria (France), the problems of Tibet and the rights of the Uyghurs 
(China) etc. In some cases, the use of a hidden veto led to extremely tragic 
consequences, as evidenced by the example of the 1994 genocide in 
Rwanda. Given this, I believe that international disputes should be resolved 
at the level of regional international organizations. Globalization will soon 
be replaced by regionalization, which will ensure more effective resolution 
of conflicts due to taking into account local practices and traditions. The 
history seems to be on my side when we see the efforts of ECOWAS in 
West Africa and the positive role of NATO Secretary General Joseph Luns 
in resolving the conflict between Iceland and the United Kingdom (“The 
Cod Wars”). Therefore, various mechanisms can and should be used, rather 
than always going to the UNSC that so seldom is able to realize the 
purposes for which it was set up. 

Most US commentators believe the PRC to be a more serious rival of 
the US than Russia. According to the Strategy, China is the only competitor 
with both the intent to reshape the international order and, increasingly, the 
economic, diplomatic, military, and technological power to do it while 
Russia poses an immediate and ongoing threat to the regional security 
order in Europe and it is a source of disruption and instability globally, but 
it lacks the capabilities of the PRC. It seems that the Strategy insists on 
Putin’s (not Russian) war, which has profoundly diminished Russia’s status 
vis-a-vis China, India and Japan.  

The national interests of the US, clearly defined in the document, are 
the protection of the security of the American people, expansion of 
economic prosperity and opportunity, realization and defense of the 
democratic values. The Strategy recognizes the impossibility of advancing 
American vital interests without making alliances with nations that define 
their interests in a compatible way. Even so, I am of the opinion that 
national security strategies of “great powers” (permanent members of the 
UNSC) are not applicable to any other state as they are all “rivals-
centered”.  Such states as the USA, the PRC, Russia use coalitions to 
protect own values and to contest with other “great powers”. As a matter of 
fact, “The United States’ unrivaled network of allies and partners protects 
and advances our interests around the world – and is the envy of our 
adversaries”. 

 Finally, I find it useful for Ukraine to borrow the US approach to 
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writing their basic national security document. The point is that American 
Strategy is more about Present Perfect, Present Simple and Present 
Continuous (what initiatives we have already launched, how they help us, 
what we are currently doing and what we are going to do further) while 
Ukrainian one is mostly about Future Simple and modal verbs (what 
threatens Ukraine, what we should and will do). On the other hand, some 
American experts find Biden’s Strategy disappointing as well. For instance, 
the world “democracy” is mentioned 38 times, “Russia” – 59, “military” – 
47, “PRC” – 46 (“China” – 9), while the words “economy” (22), “science” 
(5) and “inflation” (3) are not so frequently used. In my opinion, this 
tendency reveals the fact that the Strategy is more about politics and 
foreign affairs, it is state-centric rather than about human security and this, 
perhaps, may not meet American society’s expectations.  

To conclude, I consider the White House National Security Strategy 
to be both strategy and report. Ukrainian presidents usually make the latter 
when addressing national parliament with annual messages on the domestic 
and foreign situation. However, even such messages are often close to 
political program speech. I think Ukrainian officials should alter their 
paradigm of thinking and pay attention not only to general future goals, but 
also present achievements when drawing up our national security strategy. 

Scientific adviser: Daniel Whitman, PhD, Elliott School of 
International Affairs, George Washington University, Washington, 
DC. 
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КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА ТА СВІТЛОМАСКУВАННЯ ЯК 
ЗАСОБИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ВОЄННИЙ ЧАС 

У будь-який час законодавством України людське життя 
визнавалось як найвища цінність, саме тому для забезпечення захисту 
національної безпеки під час запровадження воєнного стану 2022 року 
в Україні одними з засобів щодо збереження життя та здоров’я 
громадян було встановлено комендантську годину та режим 
світломаскування. 
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Визначення терміну комендантська година міститься у пункті 5 
частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану», а саме – це заборона перебування у певний період 
доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально 
виданих перепусток і посвідчень. Частіше за все комендантську 
годину вводять ввечері та вночі, в Україні цей проміжок часу на даний 
момент коливається від 22(23) години вечора до 5(6) години ранку 
залежно від регіону. 

Запровадження комендантської години та встановлення 
спеціального режиму світломаскування здійснюється лише за 
наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства 
або держави, а також для полегшення роботи збройних сил України та 
представників органів правоохоронної діяльності, чия робота 
спрямована на реалізацію заходів задля безпеки та громадського 
порядку в Україні. 

2022 року починаючи з 28 лютого комендантська година почала 
діяти на території  України. Як заявив голова Київської ОДА Олексій 
Кулеба: «Ми продовжуємо обороняти регіони. Прошу з розумінням 
ставитися до комендантського часу, який необхідний задля безпеки 
мешканців регіонів. Влада робить всі необхідні кроки заради 
стабілізації ситуації». 

Комендантська година представляє собою: 
1. Заборонену перебування на вулицях, у громадських місцях у 

визначений час. 
2. Заборонену пересуватися вулицями пішки або транспортом. 
Закон встановлює виключення з цього правила для осіб, у яких 

наявна перепустка, що видається певним категоріям громадян 
комендатурою з обов’язковим зазначенням строку дії. 

Метою запровадження комендантської години є: 
1. Охорона громадського порядку. 
2. Зменшення кількості жертв в результаті бойових дій. 
3. Безпечна ліквідація наслідків воєнних дій на певних 

територіях. 
4. Недопущення диверсії, розвідування та інших засобів 

незаконної ворожої діяльності проти військ, військових та цивільних 
об’єктів та організацій, що мають військове або промислове значення. 

У перші дні масштабного російського вторгнення в Україну у 
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багатьох регіонах нашої країни було також запроваджено 
світломаскувальний режим. Спочатку за цим стежили дуже суворо, 
пояснювали, навіщо це потрібно. Зараз цей режим спостерігається 
лише в окремих місцях. 

Світломаскування необхідне для перешкоджання орієнтуванню 
літаків і безпілотників противника і диверсійно-розвідувальних сил. 

Переважно в районах, де можлива розвідка противника або 
літають ворожі літаки, необхідно повністю вимикати освітлення у 
вечірній та нічний час – у будинках, на об'єктах державної значущості 
і навіть вуличне освітлення. 

При оголошенні повітряної тривоги у темний час доби також 
варто включити режим світлового маскування, оскільки не завжди 
відомо, ракетна загроза це або летять ворожі літаки. 

Як пояснили військові, добре освітлене місто, район чи об'єкт є 
метою бомбардувальника противника чи його розвідки. До того ж 
темрява допомагає роботі військових - вони можуть засліпити 
супротивника засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби), але зробити 
це можна лише у темряві. 

Існує два типи світлового маскування: 
- Часткове – лише вночі, під час комендантської години. У 

квартирах дозволяється вмикати світло, але необхідно закривати вікна 
щільними шторами. 

- Повне - використовується під час повітряної тривоги у регіоні. 
В цей час треба скрізь вимикати світло — на вулиці, в будинках, 
квартирах, під'їздах, вивісках. 

Режим світломаскування необхідний там, де існує ризик 
повітряних загроз. Рішення про встановлення чи скасування 
світломаскувального режиму приймає військово-цивільна 
адміністрація з урахуванням ситуації у регіоні та рекомендацій 
військових. 

В даний час світлове маскування використовується в регіонах, 
де існує ризик польотів літаків супротивника та дронів-розвідників. 
Це у південних регіонах, на кордонах з північчю та на сході країни. 

Запровадження комендантської години та режиму 
світломаскування знаходяться в суперечності з свободою пересування 
та свободою користування власністю. Але в даному випадку надається 
перевага захисту життя і здоров'я людини, захисту власності (від 
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руйнувань), охороні правопорядку. В умовах війни це повністю 
підставне і пропорційне балансування цінностей. 

Недоліком правового регулювання данного питання є 
відсутність регулювання юридичної відповідальності за порушення 
комендантської години та режиму світломаскування на законодавчому 
рівні. 

Нічні патрулі, які стежать за порядком під час комендантської 
години, що отримують будь-які скарги на порушення 
світломаскування можуть прийти до порушника вночі з проханням 
вимкнути світло. 

Як підсумок можна зазначити, що названі в тезах обмеження 
встановлені задля забезпечення національної безпеки, життя і здоров'я 
людини та всіх форм власності під час воєнного стану і є 
обов’язковими до виконання. 

Науковий керівник: к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри 
теорії і філософії права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Биля-Сабадаш І.О. 

 
Карандась М. В., 

Національний університет 
«Києво-Могилянська академія», 

факультет правничих наук, студент 
 

РОЛЬ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ   
В умовах військової агресії російської федерації проти України 

є важливим забезпечення захисту прав людини, чим й займається 
прокуратура України. Згідно статті 131-1 Конституції України 
прокуратура здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді, 
організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 
вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 
провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і 
розшуковими діями органів правопорядку  та представництво 
інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що 
визначені законом. Остання й є тим конституційно закріпленим 
напрямом, який забезпечує можливість прокурора здійснювати свої 
функції у інших судових юрисдикціях, крім кримінальної, водночас 
прокурор може вступати у цивільну справу лише для   захисту прав 
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держави, а не у всіх випадках. Також наведений напрям закріплений й 
у профільний процесуальних кодексах, наприклад, у Господарському 
процесуальному кодексі України (далі – ГПКУ) діяльність прокурора 
регламентує ч.3 ст. 53 ГПКУ,  яка визначає, що  у визначених законом 
випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере 
участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за 
своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом 
іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апеляційну, 
касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за 
нововиявленими або виключними обставинами, аналогічним є 
положення ч.3 ст.53 Кодексу адміністративного судочинства України 
(далі – КАСУ) та ч.3 ст.56 Цивільного процесуального кодексу 
України (далі – ЦПКУ). Важливо зазначити, що роль прокурора у 
адміністративному та господарському судочинствах є більш 
широкою, ніж у цивільному, водночас роль останнього у цивільному 
судочинстві є цікавою для дослідження.   

Так як в українському судочинстві одним з головних принципів 
є принцип змагальності, то прокурор наділеній однаковими правами, 
як і інші учасники процесу, водночас прокурор при вступі у справу 
має певні обов’язки, наприклад, пояснити в чому полягає порушення 
інтересів держави, необхідність їхнього захисту, визначені законом 
підстави для звернення до суду прокурора та він має зазначити орган, 
уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних 
правовідносинах. Такі вимоги є логічними, оскільки статус прокурора 
в суді (поза межами кримінальної юстиції) визначений конституційно, 
і він (прокурор) повинен здійснювати представництво доказавши 
об’єктивність причини вступу у цивільну справу.  

На підтвердження вищенаведеної думки, що прокурор має 
однакові права, як і інші учасники процесу, треба звернути увагу на 
постанову Великої Палати Верховного Суду (далі – ВП ВС) від 
5.10.2022 у справі 923/199/21 за позовом прокурора – керівника 
Каховської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі 
Херсонської обласної ради та Департаменту соціального розвитку 
Херсонської ОДА до Комунального закладу Херсонської обласної 
ради (пансіонату) й ТОВ про визнання недійсними додаткових угод та 
стягнення коштів в якій суд зазначив, що звертаючись до суду з 
позовом в інтересах держави в особі відповідного уповноваженого 
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органу, прокурор не замінює цей орган у судовому процесі, однак і не 
виконує функцію його представництва, оскільки представляє державу 
та є окремим самостійним суб`єктом звернення, тому є суб`єктом 
сплати судового збору та самостійно здійснює права та виконує 
обов`язки, пов`язані з розподілом судових витрат. 

Акцентувати увагу треба й на кількості справи в яких органи 
прокуратури представляють інтереси держави. Так, у 2021 році у 
провадженні судів було 2552 справи, де прокуратура представляла 
інтереси держави. Цей показник є найбільшим серед інших 
юрисдикцій, де прокурор представляє державу, наприклад, у 
 господарській юрисдикції органи прокуратури брали участь у 1002 
справах, а у адміністративній юрисдикції лише у 297 справах.  

Важливо звернути увагу й на думки вітчизняних вчених, 
наприклад, І. Тимошевська акцентує увагу, що потребує аналізу 
правова природа представництва прокурором інтересів громадянина 
або держави в суді як конституційної функції прокуратури та зазначає 
про недолік у тому, що відповідно до нових процесуальних положень 
здійснення прокурором представницької функції в суді вже не 
пов’язується з конституційною дефініцією «у виключних випадках», 
адже відповідно до ч. 3 ст. 56 ЦПКУ прокурор може вступити у 
справу «за своєю ініціативою», провадження в якій відкрито за 
позовами інших осіб. На її думку, із введенням вказаної зміни 
процесуальне законодавство закріпило по суті необмежене право 
прокурора на вступ у справу, що формально не відповідає вимогам п. 
3 ч. 1 ст. 131-1 Конституції України.  

Цікавою є й позиція  А. Оліфір, яка визнає, що положеннями 
Основного Закону прокурора позбавлено можливості здійснювати 
захист інтересів громадян, підстави участі прокурора в цивільному 
процесі поступово звужуються, а повноваження щодо захисту 
інтересів громадян та держави перекладаються на інші органи. В 
іншій публікації вчена вказує на кілька недоліків ЦПКУ і колізію між 
нормами ЦПКУ та чинного Закону України «Про прокуратуру» (далі – 
ЗУ  «Про прокуратуру»)  в частині вступу прокурора в розгляд справи, 
відкритої за позовом іншої особи. За ч. 3 ст. 56 ЦПК прокурор у 
справу може вступити лише до початку розгляду справи по суті, а за 
п. 2 ч. 6 ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру» – на будь-якому етапі судового 
провадження.   
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Отже, роль прокурора у цивільному процесі не є чітко 
визначеною, адже колізії, які створені через неузгодженість 
нормативно-правових актів створюють різне розуміння ролі 
прокурора у цивільному процесі, тому треба узгодити  ЗУ «Про 
прокуратуру»  та ЦПКУ з  Конституцією України для врегулювання 
питання представництва в суді  інтересів фізичних осіб та держави.   

Науковий керівник: к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 
приватного права Національного університету «Києво-
Могилянська академія» Ханик-Посполітак Р.Ю. 
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міжнародно-правовий факультет, 2 курс 
 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Одним з найважливіших напрямів державної політики в Україні 
є сприяння розвитку досягнень творчих особистостей, оскільки 
підтримки різних цікавих ідей потребують вчені, винахідники, автори, 
творці, люди, які прагнуть розроблювати конкурентоздатну 
продукцію, збагачувати духовність і культуру нації. Держава 
незважаючи на складні часи дає можливість заробляти на інтелекті, 
знаннях, творчих досягненнях, оскільки саме інтелектуальний капітал 
відіграє значну роль у формуванні новітньої економіки. Нас 
підтримують найвпливовіші міжнародні організації у сфері 
інтелектуальної власності, а саме Всесвітня організація 
інтелектуальної власності (ВОІВ), Європейська патентна організація 
(ЄПО) і наші підприємства можуть отримати почесну відзнаку у 
вигляді пам’ятного знака особливого зразка від них. Для України це 
значне міжнародне досягнення у сфері інтелектуальної власності. 

Проте правова система захисту та охорони інтелектуальної 
власності в Україні є недосконалою і потребує багатьох змін. Так, 
наприклад, відповідно до одного з глобальних рейтингів, що 
оцінюють інноваційний розвиток світового співтовариства, 
Міжнародного індексу інтелектуальної власності (Intellectual Property 
Right Index), Україна стабільно знаходиться лише за 100-м місцем у 
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списку 130 оцінюваних за показником захисту інтелектуальної 
власності країн. Сьогодні постає потреба в розробці комплексних 
планів дій на законодавчому та державному рівнях, які можуть за 
напрямами розвитку науково-технічного підвищення економіки 
країни з урахування світового досвіду, привести до великих та 
значних результатів. На мою думку, ми маємо першочергові чотири 
проблеми, які потрібно на сучасному етапі країни враховувати та 
вирішувати. 

По-перше, це проблема удосконалення нормативно-правової 
бази та удосконалення механізмів захисту прав у цій сфері. В 
принципі, особливість права інтелектуальної власності полягає в тому, 
що воно має відповідати міжнародним договорам і законодавству 
Європейського Союзу. Реформування системи захисту 
інтелектуальних прав уже відбулось в 2016 р., коли розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402 була схвалена 
Концепція реформування державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності в Україні. Дана реформа встановлювала 
певні зміни, зокрема, реорганізовано систему колективного 
управління майновими авторськими та суміжними правами; 
удосконалено національне законодавство та гармонізовано його до 
законодавства ЄС. Проте все одно існують деякі недоліки і одним з 
таких прикладів є стаття 429 ЦК України, яка регламентує відносини 
щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти 
створені на підставі трудового договору – майнові права на такі 
об’єкти належать спільно роботодавцеві та працівникові, що створив 
такі об’єкти, якщо інше не встановлено трудовим договором. 
Спеціальні ж закони про інтелектуальну власність (ст. 16 Закону 
України «Про авторське право і суміжні права», ст. 9 Закону України 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») містять норми, що 
виключне майнове право на службовий твір чи службовий винахід 
належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим 
договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між 
автором і роботодавцем. Щоб таких ситуацій не створювалось треба 
провести певні корегування та зміни в законодавстві для  
забезпечення спрощення та прискорення процедури набуття права на 
той чи інший об′єкт інтелектуальної власності, вдосконалення 
економічних напрямків, в тому числі система сплати мита і зборів за 
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дії, які пов’язані з охороною прав власності. 
По-друге, правотворення потребує розробки правового 

забезпечення ефективного державного контролю та координації дій 
правоохоронних і контролюючих органів щодо порушень у цій сфері. 
Європейський досвід та удосконалення судової реформи вимагають 
створення спеціалізованого суду для розгляду справ саме з 
інтелектуальній власності. Хоча згідно з Указом Президента України 
від 29 вересня 2017 року «Про утворення Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності» ми формально маємо суд щодо питань 
інтелектуальної власності, але не можна сказати, що він  працює на 
практиці. Саме через відсутність чіткого спеціалізованого судового 
органу справи можуть затягуватися на 2-5 років, оскільки спочатку 
можуть розглядити в цивільному суді, потім справа може перейти до 
адміністративного, а в кінці виявиться, що це питання господарського 
суду. Наприклад, спільне товариство з обмеженою відповідальністю 
«Конте Спа» звернулося до суду з позовом до фізичної особи-
підприємця та товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет 
Інвест», у серпні 2018 р. У цій справі судді Верховного Суду 
зазначили, що розглядаючи справу в порядку цивільного судочинства, 
суди першої та апеляційної інстанцій не врахували та не надали 
належної правової оцінки тому факту, що СТОВ «Конте Спа» заявило 
позовні вимоги про захист прав інтелектуальної власності до суб’єкта 
підприємницької діяльності, який зареєстрований як фізична особа-
підприємець та використовує доменне ім’я у своїй господарській 
діяльності, та ТОВ «Інтернет Інвест» (у частині переделегування 
(передачі) доменного імені). З огляду на характер правовідносин, що 
виникли між сторонами, зміст прав та обов’язків у цих 
правовідносинах і їх суб’єктний склад, колегія суддів зробила 
висновок про те, що оскаржувані судові рішення підлягають 
скасуванню з закриттям провадження у справі, оскільки цей спір не 
підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а належить до 
компетенції господарських судів України. З огляду на вищевказане 
судді Верховного Суду постановили рішення суду першої інстанції 
скасувати та рекомендували СТОВ «Конте Спа» звернутись за 
захистом своїх прав до господарського суду. 

По-третє, функціонування такого суду в Україні значно сприяло 
б підвищенню рівня захисту прав інтелектуальної власності, оскільки 
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ця галузь є специфічною і потребує певних поглиблених знань. 
Розгляд та вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності нерідко 
вимагає професійних знань і практичних навичок, яких може не 
вистачати у правознавців, унаслідок цього значна кількість прийнятих 
рішень переглядаються вищими інстанціями. Недостатня 
поінформованість суспільства з питань охорони прав інтелектуальної 
власності в принципі може призвести до порушення цілого механізму 
правотворчості, а також гальмує введення об’єктів права 
інтелектуальної власності в цивільний оборот, що позначається на 
економічному розвитку держави й одержанні належного прибутку 
фізичними та юридичними особами. Саме тому ця галузь потребує 
вдосконалення стандартів й програми вищої освіти за цією 
спеціальністю, повинні проводитися певні заходи для підвищення 
кваліфікації юристів, суддів, адвокатів, які спеціалізуються на справах 
з питань інтелектуальної власності. Проте, хочу зазначити, що в цьому 
аспекті поступові зрушення є і на цей час в Україні 16-ма вищими 
навчальними закладами здійснюється підготовка фахівців зі 
спеціальності «Інтелектуальна власність» та проводиться значна 
кількість семінарів та консультацій для правників цієї галузі. 

І остання проблема, яка слідує з попередньої, це те, що наше 
суспільство необізнане щодо прав інтелектуальної власності. Через це, 
іноді виникають ситуації, коли особа реєструє юридичну особу не 
приділяє значної уваги реєстрації власних об’єктів інтелектуальної 
власності. Саме тому можуть з’являтися проблеми у особи, яка 
звертається з заявою про порушення прав інтелектуальної власності, 
оскільки деякі підприємці навіть не знають, що власні об’єкти права 
інтелектуальної власності потрібно реєструвати. Багато випадків, коли 
було використано торгівельну марку чи комерційне найменування без 
достатньої правової підстави, тим самим порушуючи право власника. 
Через певну неосвіченість в цій темі і виникають такого типу спори, 
які складно потім вирішувати. В цій проблемі потрібна допомога 
роботи телекомунікаційних сфер, які могли би забезпечувати публічні 
інформаційні акції з роз’ясненнями негативних наслідків для 
підприємців у неправомірному застосуванні об’єктів інтелектуальної 
власності та як їх уникнути на побутовому рівні. 

Підбиваючи підсумки можна побачити, що з одної проблеми 
витікає інша. Удосконалення цієї сфери має проходити комплексно, 
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послідовно і обов’язково спиратися на відповідну національну 
програму, яка цікавить більше саме суспільство, а не політичні чи 
комерційні сили. На мою думку, спочатку потрібно точно вирішити 
проблему з нормативно-правовою базою, оскільки вона значно 
зменшить кількість питань і пришвидшить процес, що зможе 
призвести до усунення певних прогалин та оптимізації співпраці з 
міжнародними товариствами, які піднімуть нашу економічну та 
виробничу сферу, що значною мірою стане поштовхом для 
процвітання нашої держави у сфері права інтелектуальної власності. 

Науковик керівник: к.ю.н., асистент кафедри цивільного 
права №2 Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого Бровченко Т.І. 

 
Негляд Д. Р., 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

міжнародно-правовий факультет, 4 курс 
 

PROBLEMS OF ADAPTATION OF UKRAINIAN AGRARIAN 
LEGISLATION TO EU REQUIREMENTS DURING THE ARMED 

AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION  
The development of any branch of legislation depends on social 

relations, and specifically on the socio-political processes of state policy in 
a certain area. And given the current situation in Ukraine, the agrarian 
sphere of activity is suffering more than ever, this can significantly delay 
the development of Ukrainian agrarian legislation and prevent adaptation to 
the legislation of the European Union. 

The adaptation of the agrarian legislation of Ukraine to the EU is a 
priority direction in peacetime, the evidence base of this fact is the 
provisions of the Law of Ukraine dated March 18, 2004 «On the 
Nationwide Program for the Adaptation of the Legislation of Ukraine to the 
EU Legislation». This means that Ukraine has a desire to reveal its 
agricultural potential and spread it on the territory of European states, 
which, of course, is useful for both Ukraine and Europe. 

The main problem today is the crossed borders of Ukraine, it is not 
only a threat to the sovereignty, integrity of the state and independence of 
Ukraine, but also to the agrarian policy, which is one of the key resources 
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of Ukraine. 
Agrarian relations are built on agriculture and cover the entire 

agricultural sector of the country, which is also one of the key sources of 
Ukraine's income. The invasion of Russian troops on the territory of 
Ukraine significantly weakened the agrarian policy of Ukraine, because the 
implementation of strategically oriented political and administrative actions 
became almost impossible, therefore, at the moment, the acclimatization of 
Ukrainian legislation is quite slow. Such circumstances cause fear in legal 
entities and individuals conducting activities in the field of agricultural 
production. 

Adaptation of the agrarian legislation of Ukraine to the legislation of 
the European Union is a process of convergence of policies and legislation 
that will regulate the agrarian policy of Ukraine to the legal system of the 
EU, which will be adopted within the framework of the common foreign 
policy, as well as the security policy, which will necessarily contribute to 
the development of the economy in rural areas . 

But despite all the large-scale destruction, mining of fields and 
reduction in production volumes, the agricultural infrastructure will not 
lose its title as the granary of Europe and the world. 

It is necessary to bet on the experience of the regulatory framework 
of the members of the European Union only after a detailed study of the 
assigned tasks and an analysis of the norms and principles of European law. 
But not only the legislation of the European Union needs attention, in order 
to actually catch up with the legislative norms of European countries, it is 
necessary to properly reform the own legislation. 

It is necessary to pay attention to the following aspects: 
− Elimination of corruption ties between officials and bodies of state 

influence. Establish an inevitable system of punishments for committing 
corruption offenses. 

− Improvement of outdated aspects of the agrarian system left over 
from Soviet times. 

− Simplification of the administrative tax system and reduction of 
fiscal pressure. 

If these tasks are fulfilled, the convergence of agrarian legislation 
with the requirements of the European Union will happen faster. 

Of course, the period of recovery of the agricultural industry after the 
Russian invasion will not move as quickly as we would like, but it is 
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inevitable. Ukrainians know that our country will recover and become 
stronger, and with this the sphere of agrarian policy and industry will be 
restored. After that, we will be able to speed up adaptation to the EU 
requirements, increase our potential and extend it to European countries, 
which, of course, will be useful for their parties. 

Scientific adviser: PhD in Law, assistant of the Department of 
Land and Agrarian Law of the Yaroslav Mydryi National Law 
University Bakai Y.Y. 
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ІМПІЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА: ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ  

Якщо ми поглянемо на чинну Конституцію України, яка 
закріплює модель імпічменту Президента, то побачимо, що підставою 
імпічменту є вчинення державної зради або іншого злочину (ст. 111 
Конституції України). У цьому зв’язку виникає дві проблеми. Перша 
пов’язана із досить обмеженим колом підстав у порівнянні із 
зарубіжними країнами. Друга проблема пов’язані із моделлю 
визначення поняття «злочин» і «кримінальне правопорушення» в 
чинному кримінальному законі (Кримінальному кодексі). Конституція 
України побудована на «старій» моделі поняття злочину, яка на 
сьогоднішній день зазначала змін. Нинішня модель звужує перелік 
можливих підстав для притягнення Президента до відповідальності 
через еволюцію в бік звуження кримінально-правового розуміння 
злочину. 

Якщо ж порівнювати підстави для імпічменту Президента в 
Україні і зарубіжних країнах, то побачимо, що в інших країн такі 
підстави не обов’язково пов’язуються із вчиненням кримінально 
караного діяння. 

Так, 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.  

Відповідно до ч. 1 ст. 95 Конституції Румунії у разі вчинення 
тяжких діянь, якими порушуються положення Конституції, Президент 
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Румунії може бути відсторонений від посади Палатою Депутатів і 
Сенатом на спільному засіданні більшістю голосів депутатів і 
сенаторів після консультації з Конституційним Судом. 

Відповідно до ч. 2 ст. 13 глави «Президент Угорщини» розділу 
«Держава» Основного Закону Угорщини, якщо Президент Угорщини 
умисно порушив Основний Закон або будь-який інший закон у зв’язку 
з виконанням своїх посадових обов’язків, або вчинив умисний злочин, 
одна п’ята депутатів Державних Зборів може виступити з пропозицією 
про його відсторонення від посади. 

Відповідно до ч. 1 ст. 105 Конституції Республіки Хорватія 
Президент Республіки несе відповідальність за порушення 
Конституції, яке відбулося під час здійснення ним своїх повноважень. 

Відповідно до ч. 1 ст. 118 Конституції Республіки Сербія 
Президент Республіки звільняється за порушення Конституції за 
рішенням Народної скупщини голосами щонайменше двох третин 
присутніх депутатів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 91  Конституції  Республіка Косово 
Президент Республіки Косово може бути знятий із займаної посади, 
якщо Асамблея дійде висновку, що Президент скоїв тяжкий злочин, не 
здатний виконувати свої обов’язки у зв’язку з серйозною хворобою 
або Конституційний суд дійшов висновку, що Президент скоїв 
серйозне порушення конституції. 

Відповідно до ч. 2 ст. 90  Конституції  Республіки Албанія   
Президент Республіки може бути звільнений з посади за серйозне 
порушення Конституції і за вчинення тяжкого злочину. 

Відповідно до ст. 98 Конституції Чорногорії Президент несе 
відповідальність за порушення Конституції. Процедура визначення 
того, чи порушив Президент Чорногорії Конституцію , ініціюється 
парламентом за пропозицією мінімум 25 членів парламенту. 
Парламент повинен представити пропозицію про порушення 
процедури  Президенту Чорногорії для розгляду справи. 
Конституційний Суд приймає рішення про наявність чи відсутність 
порушення Конституції, публікує рішення і негайно представляє його 
парламенту та Президенту Чорногорії . Парламент може оголосити 
імпічмент Президенту  Чорногорії, якщо Конституційний Суд  визнає, 
що він порушив Конституцію. 
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Відповідно до ст. 44 Конституції Республіки Кіпр 
передбачається вакантність посади Президента або Віце-Президента 
Республіки, у тому числі, через його засудження за зраду 
Батьківщини, інше ганебне або аморальне діяння; а також у зв’язку зі 
стійкою фізичною або розумовою нездатністю до виконання ним 
відповідних функцій, а також відсутністю на посаді протягом 
тривалого часу. 

Відповідно до ст. 74 Конституція Литовської Республіки 
Президент може бути усунений від займаної посади в порядку 
процедури імпічменту за грубе порушення Конституції, або 
порушення присяги, а також при виявленні факту вчинення злочину. 

Відповідно до ч. 1 ст. 68 Конституції Франції Президент 
Республіки не може бути відсторонений від посади протягом її строку 
з будь-яких підстав, крім порушення ним своїх обов’язків, що є явно 
несумісним з його продовженням перебування на посаді. Таке 
відсторонення проголошується парламентом, який засідає у статусі 
Вищого суду. 

Відповідно до ч. 1 ст. 90 Конституції Італії Президент 
Республіки не несе відповідальності за дії, вчинені під час виконання 
своїх функцій, окрім державної зради або посягання на Конституцію. 

Відповідно до ст. 109 Конституції Республіки Словенія якщо 
Президент Республіки при здійсненні своїх повноважень порушить 
Конституцію або допустить тяжке порушення закону, Державні збори 
вправі порушити в Конституційному Суді провадження щодо 
встановлення відповідальності Президента Республіки. 

Відповідно до ч. 1 ст. 145 Конституції Республіки Польща 
Президент Республіки за порушення Конституції або за вчинення 
злочину може бути притягнутий до відповідальності перед 
Державним Трибуналом. 

Як бачимо, зазвичай окрім власне блоку кримінальних підстав 
для імпічменту підставою для нього (і, відповідно, дострокового 
припинення повноважень) є порушення конституції (посягання на 
конституцію). Рідше – вчинення аморального проступку, порушення 
присяги. 



275 
 

 

З М І С Т  
 

Пленарне засідання 
 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Мохончук Б.С.  3 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ CONTRA PROFERENTEM ПРИ 
ТЛУМАЧЕННІ УМОВ ОБГОРТКОВИХ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ 

 

Анісімов К.Г. 6 
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИН, 
ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ст. 166 КК УКРАЇНИ 

 

Філіпенко В.Р. 10 
ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОЛАБОРАЦІОНІЗМ  
Радковський М.І., Панченко А.І.  13 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ПРАВИЛ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Сметаніна Н.В.  17 
КРИМІНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Логінова Н.М., Свінціцька Д.В.  21 
ДЕМОКРАТІЯ УЧАСТІ ЯК УМОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
УКРАІНИ 

 

Ганжук О.А.  23 
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  
Єфімова К.В.  26 

Тематичний напрямок № 1: 
Правові аспекти захисту прав людини  

в умовах збройної агресії Російської Федерації 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: 
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

Радінська В.О., Дмитрик О.О. 28 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ 
ЗАХИСТУ ПРИВАТНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Коваленко Л.П.  33 
КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В МЕЖАХ НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 

 

Бурда О.М.  35 
  



276 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МОВ У РІЗНИХ 
СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

 

Павшук К.О., Передерій А.С.  38 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРИВАТНИХ ОСІБ В 
УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

Коваленко Б.В.  41 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ 
ОСОБАМИ, ЩО ПРОВАДЯТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Посторонко Є.В. 44 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ-
СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО 
ПІКЛУВАННЯ 

 

Свистун Л.Я., Кім С.О.  47 
ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ  ТА ДЕЯКІ 
ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Чудак О.М. 49 
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

Андрущенко О.П.  52 
«БЛОК СЕМИ РЕФОРМ»: ПЕРЕШКОДА ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ  
Бараницька Є. 55 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В 
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Безносюк В.С.  57 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 
ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

Біляєва К.О.  59 
КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ 

 

Бондар О.В.  62 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 
ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 

Заводько М.Л.  65 
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ 
ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ 
ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ НА БАЗІ СУДОВОЇ 
ПРАКТИКИ УКРАЇНИ 

 

Ільченко І.П.  68 
  



277 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 
ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 
ПІД ЧАС ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 
Котрікова Б.С.  72 
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЗА СПАДКОВИМ ДОГОВОРОМ 
ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 

 

Пайос А.Є.  74 
ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ  
Пахолівецький В.  77 
ПРАВА ДИТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  
Полосенко Д.О. 80 
ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ 
ДИТИНИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В 
СУДОВОМУ ПОРЯДКУ 

 

Сисоєнко М.С.  83 
ЗАПОБІГТИ ТА ЗАХИСТИТИ - ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО В 
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 

 

Стоцький Я.С.  87 
ЗАХИСТ МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ ПРАВА НА ЖИТТЯ В 
УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

 

Уланська М.О.  90 
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Феньків В.В.  93 
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ АГРАРІЯМ 
УКРАЇНИ 

 

Чернікова Ю.К. 96 
АНАЛІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ У 
СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО 
СТАНУ, ВВЕДЕНОГО У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ» В КОНТЕКСТІ 
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Шикір Д.О.  100 
  

Тематичний напрямок № 2: 
Євроінтеграційні процеси: сучасні виклики та перспективи 

 

  
КОНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦЬКУ 
ДЕМОКРАТІЮ В УКРАЇНІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 

Гедульянов В.Е. 
 

104 



278 
 

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВИБОРЦІВ  
Коваленко М.Г.  106 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ 
ПУБЛІЧНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ВІДНОСИН ПІД ЧАС КУРСУ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ТА 
ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ 

 

Рябченко Я.С.  108 
СПЕЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Фролов О.О.  112 
СУТНІСТЬ РЕСТИТУЦІЇ ТА ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ 
ЦІННОСТЕЙ 

 

Яковюк І.В., Шульга В.О.  115 
КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА: 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

 

Яремчук В.О.  117 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З 
ПОШУКУ ДІТЕЙ, ЗНИКЛИХ ПРИ ОБСТАВИНАХ, ЩО ВКАЗУЮТЬ 
НА ВБИВСТВО 

 

Орлова Т.А., Волобуєв І.Р. 118 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДНИХ 
ОСЕЛИЩ ЯК МІСЦЬ ІСНУВАННЯ ДИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ 

 

Супрунова І.А.  122 
ПРИТЯГНЕННЯ ЗАВІДОМО НЕВИННОГО ДО КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) 

 

Скрипник К.Ю.  125 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СУБ'ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Агашков Є.О.  128 
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ НАМІРІВ 

 

Атаманчук Ю.І.  131 
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

Борищак В.О.  135 
СЦЕНАРІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ  
Власюк Є.П.  138 
 
 

 



279 
 

ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ БАЗИ 
ДАНИХ ПРО ВКЛАДНИКІВ АБО ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ 
ЗВІТНОСТІ 

 

Волченкова А.С.  141 
ВІДМЕЖУВАННЯ МАРОДЕРСТВА ВІД КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО 
СТАНУ 

 

Гергуленко Т.С.  144 
ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Гетманчук А.В.  148 
ЩОДО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ СТАТТІ 203-1 КРИМІНАЛЬНОГО 
КОДЕКСУ УКРАЇНИ: АСПЕКТ PRO В КОНТЕКСТІ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Гончаров В.О.  151 
«BLACK SWANS» OF GLOBAL UNCERTAINTY AS 
DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN 
EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE 

 

Дворнікова П.А.  154 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Довгий С.В., Шафранов Д.С. 156 
СТАМБУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ВІД 
ҐЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

Лисюченко А.Є.  159 
ДО ПИТАННЯ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ 
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАГОТІВЛІ МЕТАЛОБРУХУТУ ТА ОПЕРАЦІЙ З 
МЕТАЛОБРУХТОМ 

 

Лось А.С.  163 
ІННОВАЦІЙНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-
ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Михайлова І.С.  166 
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ: ПОНЯТТЯ, 
ВИДИ, ОСОБЛИВОСТІ 

 

Огієнко І.В. 170 
РЕАЛІЇ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ «ПО-УКРАЇНСЬКІ»  
Рогова Є.О.  175 
ЩОДО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ст. 211 КК УКРАЇНИ  
Свідерська Я.Ю.  178 
 
 

 



280 
 

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ПРАВОПОРЯДКУ 
В УМОВАХ ЄВРОІНЕГРАЦІЇ 
Стоєва Т.І.  182 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ'ЄЮ 
БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ 

 

Харитонов І.І.  186 
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ст. 209-1 КК УКРАЇНИ 

 

Ципищук К.В.  188 
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ В ПУБЛІЧНОМУ 
АДМІНІСТРУВАННІ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Швець Я.І.  192 
ЗАКОН «ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ» ЯК 
ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ 

 

Шевченко О.О.  195 
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР – АКТ НЕДОВІРИ ПАРТНЕРА ЧИ ВТІЛЕННЯ 
ВИСОКОГО РІВНЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Шпирько В.С.  197 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ  
Ясінська А.І. 200 
  

Тематичний напрямок № 3: 
Юридична відповідальність РФ за злочини в Україні 

 

  
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА 
НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВООХОРОННИХ І СУДОВИХ ОРГАНІВ З 
МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ 

 

Зуєв В.В.  204 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ 
У ВІЙСЬКОВІЙ ТА ОБОРОННІЙ СФЕРІ 

 

Гузе К.А.  207 
ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАХОДІВ ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ В 
УКРАЇНІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОВНОМАСШТАБНОЮ АГРЕСІЄЮ РФ 

 

Федоров О.В. 211 
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗА 
ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ 

 

Гевчук І.Р., Косінов Д.О.  212 
 
 

 



281 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ  
Гордєєва К.О.  215 
МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПРИТЯГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДО 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 

Полунін Є.Л. 219 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЗА ЗЛОЧИНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Смольська Я.В.   222 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ ВОЄННИХ ТА 
ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ 

 

Трачук О.В.  226 
ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ 
РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Чепурова В.Ю.  229 
  

Тематичний напрямок № 4: 
Національна безпека у воєнний та повоєнний часи: нагальні 

проблеми для України та світу 

 

  
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄНИЙ ЧАС: 
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Остапенко Ю.І.  233 
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН В УМОВАХ 
ПОВНОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 

Оболенцев В.Ф.  238 
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ 
ОСІБ ІЗ РОЗЛАДАМИ НА ПЕДОФІЛІЮ 

 

Орлова Т.А.  239 
ВОЄННИЙ СТАН, ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Русін Р.І., Чирик С.В.  243 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

Власенко М.В. 246 
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАСИ: 
НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ 

 

Гольник К.В.  249 
АГРАРНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ВОЕННОГО СТАНУ: ПРАВОВІ 
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Жаркова С.А.  251 
  



282 
 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ У СФЕРІ 
КІБЕРБЕЗПЕКИ 
Жигалко І.І.  255 
SOME OBSERVATIONS ON THE OCTOBER WHITE HOUSE 
NATIONAL SECURITY STRATEGY 

 

Житинський О.В.  258 
КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА ТА СВІТЛОМАСКУВАННЯ ЯК 
ЗАСОБИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ВОЄННИЙ ЧАС 

 

Жук М.Ю. 260 
РОЛЬ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ   
Карандась М.В. 263 
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Міщенко К.С.  266 
PROBLEMS OF ADAPTATION OF UKRAINIAN AGRARIAN 
LEGISLATION TO EU REQUIREMENTS DURING THE 
ARMED AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Негляд Д.Р.  270 
ІМПІЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА: ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ  
Омелько І.І. 272 

 
 



283 
 

Електронне наукове видання 
 
 
 
 

ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2022 
 
 

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників 
міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та 

студентів, 17 листопада 2022 р. (м. Харків) 
 

https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/vnd/zbirnyky-naukovyh-konferenczij/  
 
 

За заг. ред. проф. Д.В. Лученко  
 
 
 

Відповідальна за випуск В.С. Штефан 
Комп’ютерне макетування В.С. Штефан 

 
 
 

Oприлюднено через мережу Інтернет 17.12.2022 р. 
Формат 60х90 1/16.  Гарнітура Times New Roman  

Обл.-вид. арк. 14,16. 
 
 
 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
вул. Пушкінська, 77, 

м. Харків, 61024 
 
 
 

https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/vnd/zbirnyky-naukovyh-konferenczij/

	ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2022
	Коваленко Л. П.,
	Національний юридичний університет
	імені Ярослава Мудрого,
	д.ю.н, професорка,
	доцентка кафедри адміністративного права
	та адміністративної діяльності
	Коваленко Б. В.,
	Запорізький національний університет,
	доктор філософії,
	аспірант кафедри адміністративного
	та господарського права
	ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2022

	26
	Єфімова К.В. 

